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0. Résumé 
Le Danemark, comme le reste du monde occidental, fait face une crise démographique augmentant 

l’attention sur l’innovation et la croissance économique. Notamment, le Danemark est dépendant d’une 

main-d’œuvre hautement qualifiée qui ne s’y trouve pas forcément. En conséquence, les entreprises sont 

obligées de la trouver à l’étranger, en concurrence vive avec le reste du monde. L’attraction des travailleurs 

étrangers hautement qualifiés a été réalisée avec succès au Danemark. Cependant, le maintien s’est révélé 

un réel défi : beaucoup quittent le Danemark, aboutissant à une perte de ressources pour les entreprises, 

ainsi qu’à une perte pour la société en termes de possibilités de croissance économique. A cet effet, cette 

thèse cherche à comprendre comment mieux maintenir ce groupe de travailleurs au Danemark. 

La recherche sur la gestion des ressources humaines internationales a déterminé plusieurs facteurs 

influençant le maintien des employés expatriés à l’étranger. Ces résultats, combinés avec la théorie des  

différences de cultures, sont utilisés pour analyser le maintien au Danemark de travailleurs étrangers 

hautement qualifiées, donc lié à une stratégie de recrutement dirigée par la demande.  

L’analyse montre qu’il y a beaucoup d’acteurs différents au Danemark activement mobilisés dans ce 

domaine. Cependant, on retrouve peu d’initiatives venant uniquement de la part des entreprises. C’est 

étonnant car la stratégie de recrutement dirigée par la demande met plutôt l’accent sur la responsabilité 

des entreprises. Toutefois cela peut être expliqué par l’aspect stratégique du maintien de ces travailleurs, 

ainsi que par la méthode employée au cours de l’étude. Il existe également de nombreuses collaborations à 

divers niveaux de la société ce qui correspond bien au fait que le maintien des travailleurs étrangers ne se 

limite pas à ce qui est lié au travail du travailleur étranger hautement qualifiée, mais que cela dépend aussi 

de faits en dehors de la vie du travail, liés à plusieurs niveaux de la société. On constate, de plus, une 

diffusion géographique déséquilibrée au Danemark, avec peu d’activités au dehors des régions avec de 

grandes villes. Ce qui est normale, mais qui doit être mis en question, si l’on veut renforcer le potentiel de 

PME. Les types d’activités ne se limitent pas à la vie du travailleur sur le lieu de travail, mais portent aussi 

sur leur conjoint(e)s, leurs enfants, le contact avec les autorités et leur vie sociale en dehors du travail, en 

accord avec le point de vue orienté sur l’ensemble des facteurs prescrit par la théorie. Plusieurs initiatives 

concernent l’apprentissage de la langue danoise et la rencontre culturelle, suivant l’argument selon lequel 

les différences culturelles et linguistiques jouent un rôle important lorsque les travailleurs traversent des 

frontières. L’analyse montre en particulier des exemples sur le partage des expériences entre les acteurs, 

pouvant améliorer d’abord les conditions des travailleurs étrangers et ensuite faire que l’environnement 

local voit ces travailleurs d’une manière moins négative. L’attitude de la société perçue par les travailleurs 

étrangers, ainsi que les facteurs en dehors de la vie du travail sont des points importants pour les maintenir 

dans le pays. Il existe néanmoins un manque d’inclusion de l’environnement locale dans les initiatives pour 

le maintien des travailleurs étrangers.  

Pour améliorer le maintien de travailleurs étrangers, il faudrait continuer d’avoir une vision orientée vers 

l’ensemble des facteurs qui influence la vie de travailleurs étrangers – en incluant la famille du travailleur et 

la vie en dehors du travail, pas seulement à l’arrivée mais sur le long terme – en commençant par la 

reconnaissance qu’ils contribuent positivement à la société danoise et par l’acceptation du fait qu’ils sont 

différents de leurs collègues locaux.  
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1. Indledning  
Danmark står som det øvrige Vesten over for en demografisk udfordring, hvor færre hænder skal fodre 

flere. Dette, kombineret med en økonomisk krise, har betydet øget fokus på innovation og vækst. Samtidig 

er der i Danmark sket et skift fra produktionsbaseret industri til et viden- og servicesamfund, som kræver 

en højtuddannet arbejdsstyrke. Danmark er, som Larsen (2006:394) påpeger således, nødsaget til som 

nation primært at konkurrere på kvaliteten af vores ledere og medarbejdere, idet vi ikke, som andre 

nationer, kan grave værdierne op af jorden, men i stedet må trække dem ud af folks hjerner. Trods krisen 

oplever mange virksomheder dog mangel på arbejdskraft med bestemte kompetencer (Global Talent 

Strategy, 2012; Seidelin:480-483; Aaen & West:94-495). De er derfor i visse tilfælde nødsaget til at finde 

disse videnarbejdere i udlandet og hente dem til Danmark. Konkurrencen om udenlandsk arbejdskraft er 

dog skarp og vil kun intensiveres (Thuesen et al., 2011:39). Virksomheder i Danmark er således ikke bare i 

hård konkurrence med andre virksomheder i Danmark om de kloge hoveder, men også med virksomheder 

over hele verden. De sidste 10 år har der derfor været øget fokus på at promovere Danmark som 

arbejdsland i udlandet. Dette er til dels lykkedes, og flere udenlandske videnarbejdere er kommet til 

Danmark (Thuesen et al., 2011:45), hvilket stiller krav til den hjemlige organisering.  

Udenlandske videnarbejdere er ikke kun vigtige i kraft af deres særlige kompetencer inden for bestemte 

områder, også deres udenlandske baggrund gør dem attraktive. Idet diversitet på arbejdspladsen skaber 

mere produktivitet og innovation (REG LAB, 2012:18; Larsen, 2006:353; MFII & Foreningen Nydansker, 

2010; Aaen & West:97-98; Seidelin, 2012). Samtidig har den udenlandske arbejdskraft også ofte kendskab 

til produkter og markeder, som danske eksperter ikke har, hvilket kan skabe nye eksportmuligheder med 

vækst til følge (Jacobsen et al., 2011:13; Malchow-Møller et al., 2011).  

Samfundsmæssigt tilfører udenlandske videnarbejdere også vækst. De er med til at fastholde videntunge 

arbejdspladser i Danmark, idet virksomheder, såfremt de ikke har adgang til den nødvendige talentmasse i 

et land, vil vælge at flytte investeringer derhen, hvor talentmassen er til stede (Seidelin:96-97; REG LAB, 

2012:8). Ved at sikre at have den rigtige talentmasse eller at kunne tiltrække og fastholde den vil Danmark 

således ikke gå glip af investeringer med tab af danske arbejdspladser og vækst til følge. Særligt 

udenlandske virksomheder vil undlade at investere i Danmark, idet de ofte har tendens til at ansætte 

udenlandske medarbejdere, men hvis de ikke kan få lokket medarbejdere til Danmark og få dem til at blive, 

opgiver virksomhederne at investere i Danmark (REG LAB, 2012:32). Udenlandske videnarbejdere bidrager 

også positivt til finansieringen af den offentlige sektor, idet de ofte får en høj løn og dermed betaler et stort 

beløb i skat kombineret med et begrænset træk på de offentlige ydelser (Jacobsen et al., 2011:36). Danske 

virksomheder opfordres derfor fra politisk side til at ansætte udenlandske videnarbejdere (REG LAB, 

2012:20; ØEM, 2010).   

Når man rekrutterer internationalt, er der dog ikke kun fordele som øget vækst og innovation. På trods af 

vellykkede rekrutteringsfremstød har det efterfølgende vist sig svært at fastholde de udenlandske 

videnarbejdere (Work in Denmark, 2012). Hvis Danmark ikke bliver bedre til at fastholde de udenlandske 

videnarbejdere, vil det således betyde tab af fremtidige investeringer med tabte arbejdspladser til følge. 

Samtidig går Danmark også glip af det potentiale for vækst, som udenlandske videnarbejdere 

repræsenterer. En manglende fastholdelse af en udenlandsk videnarbejder resulterer også i tab af de 

ressourcer, som den pågældende virksomhed har brugt på at tiltrække, rekruttere og modtage den enkelte 

videnarbejder fra udlandet. Samtidig efterlader videnarbejderen en stilling, som således er ubesat og skal 
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besættes igen. Det er således vigtigt, at Danmark nu og i fremtiden sikrer en bedre fastholdelse af 

udenlandske videnarbejdere, og det er derfor interessant at undersøge, hvordan vi i Danmark kan forbedre 

fastholdelsen af netop denne befolkningsgruppe.  

1.1. Problemformulering, hypotese og formål 
Afhandlingens overordnede problemformulering er således:  

Hvordan forbedres fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere i Danmark? 

For at besvare afhandlingens hovedspørgsmål må man først undersøge, hvilke faktorer der spiller ind på 

fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere. Dette må efterfølgende sammenlignes med hvilke forhold, 

der allerede er dækket i Danmark, for derefter at finde ud af på hvilke områder Danmark kan blive bedre og 

dermed sikre, at vi er en stærk spiller på det globale marked for talentmasse. Der arbejdes således ud fra 

følgende underspørgsmål: 

 Hvilke faktorer påvirker fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere? 

 Hvilke rammer eksisterer i Danmark for at sikre fastholdelse af udenlandske videnarbejdere? 

 Hvor dækker rammerne i Danmark ikke i forhold til, hvad der er vigtigt for at sikre fastholdelse af 

udenlandske videnarbejdere? 

For at besvare underspørgsmålene, som også skitserer afhandlingens struktur, er der lavet et studie af 

forskningslitteratur på området om, hvad der er vigtigt i forhold til fastholdelse af udenlandsk talentmasse. 

Derefter analyseres fastholdelsesindsatsen i Danmark ud fra de aktiviteter, der er offentliggjort på 

hjemmesiden www.expatviden.dk1, samt igennem to interviews og offentliggjorte rapporter om området. 

Dette sammenlignes efterfølgende med litteraturen for at komme med et bud på, hvordan Danmark kan 

forbedre fastholdelsesindsatsen. 

Metoden samt begrundelser for valg og fravalg beskrives i dybden i afsnit 3. Her noteres også metodens 

begrænsninger og faldgrupper.      

Problemformuleringen - i kraft af ordet ”forbedres” – lægger op til, at der enten ikke gøres noget eller, at 

det, der gøres i forhold til fastholdelse af udenlandske videnarbejdere i Danmark, ikke er godt nok. Når det 

er sagt, er der altid plads til forbedring. Det er vigtigt, at vi i Danmark kan rumme de udenlandske 

videnarbejdere, idet vi har brug for dem nu og i fremtiden (Seidelin:481-484). Målet er at finde ud af, hvor 

disse forbedringer skal ligge. Min forventning er, at der generelt set fokuseres på at hjælpe og støtte de 

udenlandske videnarbejdere, men at modtagermiljøet, dvs. de lokale medarbejdere ikke inddrages, og at 

de som sådan glemmes lidt i processen.  

Formålet med afhandlingen er at komme med forslag til, hvad der kan gøres bedre i Danmark, så vi sikrer 

en optimal fastholdelse af udenlandske videnarbejdere, nu og i fremtiden. Afhandlingen henvender sig 

således til relevante myndigheder samt virksomheder, der enten allerede har udenlandske videnarbejdere 

eller som har brug for udenlandske videnarbejdere. 

                                                             
1 Herefter kaldet expatviden.dk 
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1.2. Begrebsapparat 
Problemformuleringen indeholder to centrale begreber, som i de følgende afsnit defineres. Definitionerne 

skaber også en naturlig afgrænsning af afhandlingen. Derefter defineres også termen ”lokale 

medarbejdere”. 

1.2.1. Udenlandsk videnarbejder 

Larsen (2006:23) beskriver videnarbejdere som værende kendetegnet ved at have en akademisk 

uddannelse. De værdsætter specialistfaglighed og retter således deres engagement mod professionen. De 

er meget bevidste om deres værdi for virksomheden og har meget høje forventninger om udfordringer og 

udviklingsmuligheder i jobbet. De kan derfor være svære at lede, idet de mener, at de er bedst tjent med at 

lede sig selv. Jeg vil tage udgangspunkt i Larsens beskrivelse, men tilføje at videnarbejdere i min terminologi 

ikke nødvendigvis har en akademisk uddannelse, og derfor bruger jeg heller ikke termen ”højtuddannet”. 

Jeg forstår derimod videnarbejdere som værende personer, der besidder særlige kompetencer, der 

efterspørges af virksomhederne i Danmark, men som samtidig også kan karakteriseres efter Larsens 

beskrivelse. Termen videnarbejdere er valgt primært for at understrege, at fokus er på de personer, der 

kommer til Danmark i et arbejdsmæssigt formål, fordi virksomhederne i Danmark efterspørger deres 

kompetencer. Hermed udelukkes andre grupper af udlændinge, som eksempelvis asylansøgere og 

flygtninge. Denne afgrænsning er gjort, fordi disse grupper har andre udfordringer i Danmark end 

udenlandske videnarbejdere.  

Gruppen af videnarbejdere er forholdsvis heterogen og svær at definere konkret, derfor anvender jeg også 

en bred definition. En måde at udstikke videnarbejdere på fra resten af de nyankomne udlændinge er efter 

hvilket opholdsgrundlag, de kommer til Danmark på. Jobplanen (2008), hvis formål bl.a. var at øge den 

internationale rekruttering, indførte særlige ordninger med forskellige opholdskriterier, som gør det lettere 

at ansætte højtkvalificeret arbejdskraft fra tredjelande i Danmark.  

Ordningerne, som er forklaret på bilag 1, tæller:  

 Beløbsordningen  

 Positivlisten 

 Forskere  

 Koncernordningen 

 Greencard-ordningen 
(SFR, 2012a) 
 

Fælles for beløbsordningen, positivlisten, forskere og koncernordningen er, at man er afhængig af allerede 

at have et job i Danmark, mens greencard-ordningen derimod er en slags jobsøgningsophold (SFR, 2012a). 

Greencard-ordningen repræsenterer således en udbudsstyret tilgang til international rekruttering uden 

krav om forudgående jobtilbud, mens de resterende ordninger repræsenterer en efterspørgselsstyret 

tilgang til international rekruttering, dvs. opholdstilladelse baseret på et krav om forudgående jobtilbud 

(Thuesen et al., 2011:36-37).   

Min definition af udenlandske videnarbejdere indeholder således udlændinge, der kommer til Danmark i 

kraft af beløbsordningen, positivlisten, forskerordningen eller koncernordningen, idet det er 

videnarbejdere, som virksomheder i Danmark særligt efterspørger og derfor bruger ressourcer i kraft af tid, 

energi og økonomiske midler på at rekruttere i udlandet. De har således et job, når de kommer til Danmark. 
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Hermed udelukkes gruppen af udlændinge, der kommer til Danmark på greencard-ordningen. Dette er gjort 

af flere årsager. For det første er Danmark stadig præget af økonomisk krise, hvormed en udbudsstyret 

rekrutteringstilgang har mindre relevans. For det andet, er den primære opgave for gruppen af udlændinge, 

der kommer til Danmark på greencard-ordningen at finde et job i Danmark, hvilket ikke er relevant for den 

anden gruppe, idet den pågældende udlænding allerede har et job, når denne kommer til Danmark. Ved en 

efterspørgselsstyret tilgang til rekruttering er det den konkrete arbejdsgiver, der har det primære ansvar 

for videnarbejderens fastholdelse til forskel fra den udbudsstyrede tilgang, hvor der ikke på forhånd er en 

konkret arbejdsgiver (Thuesen et al., 2011:37). Når dem der kommer på egen hånd har fået et job i 

Danmark, gør de samme forhold sig gældende for dem, som for dem der rekrutteres direkte fra udlandet, 

men de medtages ikke af ressourcemæssige årsager.  

At definere gruppen af videnarbejdere, efter hvilket opholdsgrundlag de er i Danmark på, er kun relevant 

ved personer fra tredjelande, dvs. udenfor EU, idet EU-borgere grundet Unionens princip om den fri 

bevægelighed har lettere adgang til det danske arbejdsmarked. Definitionen ud fra opholdsgrundlag er 

således mangelfuld, idet virksomheder i Danmark kan hente en it-specialist i Indien såvel som i Spanien. Her 

må jeg igen ty til den lidt mere brede definition af videnarbejdere, nemlig udenlandske medarbejdere med 

særlige kompetencer der kommer til Danmark, fordi virksomhederne efterspørger deres kompetencer, 

frem for en definition baseret på opholdsgrundlaget, idet definitionen også skal indeholde europæiske 

medarbejdere. Der er således stadig tale om en efterspørgselsstyret rekrutteringstilgang, men ikke 

begrænset til de førnævnte ordningers bestemmelser.  

Udover det opholdsmæssige grundlag er der også en gradmæssig kulturel forskel mellem de to grupper. 

EU-borgere er en del af den fælles europæiske kulturarv, mens borgere fra tredjelande har en kultur, der 

kan ligge langt fra den europæiske og den danske. Selvom EU-borgere har den samme fælles europæiske 

kulturarv, er der stadig store forskelle på tværs af Unionen (Hall, 1973:120). EU-borgere kan dog muligvis 

have lettere ved at falde til i Danmark end eksempelvis en medarbejder fra Indien, fordi den europæiske 

medarbejders kulturelle baggrund ligger nærmere den danske end eksempelvis den indiske. Samtidig 

kræver det heller ikke ligeså meget kontakt med myndighederne, hvis man er EU-borger, som hvis man 

kommer fra Indien. Ikke dermed sagt at EU-borgere ingen udfordringer har, når de kommer til Danmark, 

deres udfordringer er bare anderledes og mindre end de udfordringer medarbejdere fra tredjelande kan 

opleve. Det understreges, at der således generelt fokuseres på udenlandske videnarbejdere, dvs. 

medarbejdere som kommer fra udlandet, og som dermed har et andet modersmål end dansk, samt en 

anden kulturel oprindelse end dansk. Der fokuseres på udenlandske videnarbejdere, og ikke bare 

videnarbejdere generelt, idet særlige forhold spiller ind, når videnarbejdere rekrutteres fra udlandet, som 

ikke er gældende ved ansættelse af en lokal, dvs. dansk medarbejder. Diskussionen om værdien af 

videnarbejdere, udenlandske eller ej, er således udeladt.  

Afhandlingen behandler både gruppen af EU-borgere og gruppen af medarbejdere fra tredjelande der 

hentes til Danmark grundet deres særlige kompetencer, idet begge grupper - i forskellig grad - er i samme 

situation, når de kommer til Danmark. Der fokuseres heller ikke på en bestemt nationalitet, men på hele 

gruppen af udenlandske videnarbejdere, men det må forventes, at jo længere væk videnarbejderen 

kommer fra, jo sværere kan det være at falde til. Fælles for dem er, at de har et job, når de kommer til 

Danmark.  
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1.2.2. Fastholdelse 

Processen med at ansætte en medarbejder – lokal som udenlandsk – gennemgår forskellige faser: 

Tiltrækning, over rekruttering til modtagelse og fastholdelse. Problemformuleringens fokus begrænser sig 

til fastholdelses-delen. Faserne før fastholdelses-delen udelades således. Fastholdelses-fasen defineres som 

perioden efter, den udenlandske videnarbejder er kommet til Danmark. Oftest taler man også om 

modtagelse af udenlandske videnarbejdere, dette er indeholdt i min definition af fastholdelse, da der i 

modtagelse ligger en forudsætning om, at den udenlandske videnarbejder er ankommet til Danmark. 

Såfremt den udenlandske videnarbejder forlader Danmark igen, er fastholdelsen mislykkedes. Perioden 

efter behandles således heller ikke. Jeg har valgt at fokusere på fastholdelse, fordi der har været tendens til 

at glemme denne del af international rekruttering i Danmark (Seidelin:380-381). En undersøgelse (Jacobsen 

et al., 2011:4) viser dog, at en udenlandsk videnarbejder i gennemsnit bliver mellem 6 til 8 år alt efter om 

denne kommer til Danmark med familie eller ej. 6 til 8 år er egentlig en forholdsvis lang periode, men 

grunden til dette er, at dem der bliver hele livet i Danmark trækker gennemsnittet op, mens dem, der 

forlader Danmark igen efter kort tid, trækker den anden vej (Seidelin:171-173). Derfor er det på trods af 

den forholdsvis høje gennemsnitlige fastholdelses-periode, stadig relevant at fokusere på fastholdelses-

delen.  

1.2.3. Lokale medarbejdere 

Når jeg skriver lokale medarbejdere, menes der medarbejdere med samme nationalitet, som det land 

arbejdspladsen ligger i, dvs. Danmark. Det er et udtryk2 jeg har oversat fra litteraturen om udstationeringer, 

hvor det giver mere mening at sige lokale medarbejdere. Det forbehold skal tages, at lokale 

medarbejdergrupper i Danmark i og for sig godt kan bestå af både lokale medarbejdere, dvs. danskere, 

samt medarbejdere med anden etnisk baggrund en dansk, som har været i Danmark igennem en længere 

periode, men der menes primært danske medarbejdere, når udtrykket lokale medarbejdere anvendes. 

1.3. Afgrænsning 
Der fokuseres på fastholdelsen i Danmark, idet den danske kontekst er det mest naturlige og oplagte valg 

for mig: Jeg er dansker, har taget en dansk uddannelse (delvist) i Danmark og ønsker på sin vis at den tid og 

de kræfter, der er lagt i dette fra min side, samt de penge, det danske samfund har brugt på det, på en 

måde kan komme det danske samfund til gode i kraft af denne afhandling. Udover dette er dansk industri 

præget af sektorer, som kræver specialiseret viden. Mange sektorer i Danmark oplever dog problemer med 

at rekruttere, især medicinalsektoren, som har en betydelig størrelse i Danmark (Global Talent Strategy, 

2012). Samtidig er Danmark et lille land og har dermed et mindre rekrutteringsgrundlag end større lande og 

kan derfor være mere afhængig af udenlandsk arbejdskraft. I Danmark findes der både danske 

virksomheder og filialer af udenlandske virksomheder, men når der refereres til danske virksomheder 

hentyder dette til arbejdspladser i Danmark, uagtet om arbejdspladsen er en danskejet virksomhed eller 

udenlandsk ejet. Der er således ikke taget højde for forskellen mellem disse to grupper af virksomheder.  

Danmark tiltrækker flere og flere internationale studerende (IU, 2011). Denne gruppe er også interessant i 

forhold til fastholdelse af udenlandske videnarbejdere i Danmark, idet de allerede har været i Danmark i et 

stykke tid og således udgør et stort potentiale for rekruttering af kloge hoveder, men grundet 

ressourcemæssige overvejelser er dette ikke medtaget. Man kan sige, at nogle af de samme forhold gør sig 

                                                             
2 Oversat fra engelsk: Host Country National 
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gældende, når det kommer til fastholdelse af internationale studerende og til fastholdelse af udenlandske 

videnarbejdere, men de internationale studerende har samtidig også andre udfordringer som gruppe, 

eksempelvis overgangen fra studie til job, samt manglende arbejdserfaring i løbet af studiet. Såfremt de 

internationale studerende får et job i Danmark efter endt uddannelse, vil de blive en del af gruppen af 

udenlandske videnarbejdere, men udover dette behandles deres fastholdelse i Danmark ikke. 

Det forudsættes, at Danmark har brug for de udenlandske videnarbejdere, derfor fokuseres der 

udelukkende på de forhold, vi i Danmark har indflydelse på og således ikke den udenlandske videnarbejders 

andel i fastholdelsen, selvom dette også har betydning (Tung, 1981:76). 

1.4. Læsevejledning 
Jeg har i afhandlingen brugt APA 5th edition, da dette er en anerkendt referencemodel på CBS. Hvis en 

reference ikke er nævnt med sidetal, betyder dette, at referencehenvisningen dækker den generelle 

holdning i den citerede reference og kan således ikke fastlægges til at stamme fra et bestemt sted i 

referencen. Når der refereres til interviews, anvendes efternavnet på den person, der er interviewet samt 

linjenummeret. Ministerier, forvaltninger og styrelser er i bibliografien forkortet til deres initialer og 

referencer med flere end to forfattere er indikeret ved ”et al.” .   

Citater og begreber er frit oversat fra originalsproget.  

2. Videnskabsteoretisk ståsted 
For at kunne undersøge et problemfelt må jeg som undersøger først gøre mig klart, hvad min egen rolle er 

under processen, og derefter videreformidle dette til læseren, som således skal have dette i baghovedet 

under læsningen. Undersøgerens rolle gennemsyrer processen og dermed også resultatet. Vores opfattelse 

af data og vores videnskabsteoretiske ståsted bestemmer - bevidst eller som oftest ubevidst - alle de 

underliggende antagelser, som vi tager for givet (Andersen, 2008:17). I min optik har undersøgeren altid en 

aktiv rolle i en undersøgelse. Vi er forprogrammeret med en vis indstilling til undersøgelsesemnet, og dette 

påvirker vores måde at arbejde og iagttage på. Vores forestillingsverden er således farvet af de erfaringer, 

vi har gjort os og således konstrueret igennem vores bevidsthed og erkendelse (Andersen, 2008:20). Som 

Vengsgaard (2007:118) citerer Popper ”…al viden er menneskelig...den er blandet med vore fejl, vore 

fordomme, vore drømme og vore håb…”. Iagttagelsen er således selektiv, og den afhænger af iagttageren 

(Vengsgaard, 2007:123). Dette påvirker undersøgelsen, idet jeg som iagttager mere eller mindre ubevidst 

vælger og fravælger information, som kan påvirke resultatet i den ene eller den anden retning. Jeg ser 

problemstillingen ud fra mit eget perspektiv og arbejder således ud fra mit eget udgangspunkt, hvilket kan 

påvirke resultatet.    

3. Metode 
For at svare på problemformuleringen er der brugt forskellige former for undersøgelsesinstrumenter: 

litterært studie, rapporter, data fra online medier, samt interview. Dette anses for at være 

anbefalelsesværdigt (Andersen, 2008:31), idet formålet både er at finde ud af, hvad der generelt påvirker 

fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere i forhold til, hvad der eksisterer af rammer i Danmark for 

således at komme frem til hvilke områder i Danmark, der kan forbedres. Undersøgelsen er således tilsigtet 

at være problemløsende. I det følgende forklares først metoden, der er anvendt til at definere, hvilke 
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faktorer der har indflydelse på fastholdelse af udenlandske videnarbejdere generelt og dernæst metoden, 

der er anvendt til at undersøge den konkrete danske kontekst.  

3.1. Fastholdelse af udenlandske videnarbejdere 
For at definere hvad der er vigtigt i forhold til fastholdelse af udenlandske videnarbejdere, har jeg valgt at 

tage udgangspunkt i, hvad man allerede ved på dette område, dvs. hvad der allerede er forsket i og blevet 

videreformidlet via litteraturen. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i forskning indenfor International 

Human Resource Management, herefter kaldet IHRM, samt Geert Hofstede og Edward T. Halls forskning 

om kulturforskelle. Når det kommer til Hofstedes synspunkter, tager jeg udgangspunkt i bogen Kulturer og 

organisationer, overlevelse i en grænseoverskridende verden (2006), som er et samarbejde mellem Geert 

Hofstede og hans søn Gert Jan Hofstede. For læsevenlighedens skyld refereres der i disse tilfælde til 

Hofstede i teksten.  

IHRM, som på dansk kan oversættes til international forvaltning af menneskelige ressourcer, er valgt fordi 

dette forskningsområde særligt har beskæftiget sig med forvaltning af menneskelige ressourcer på tværs af 

grænser, dvs. de arbejdsstyrke-relaterede problemstillinger der opstår, når organisationer bliver 

internationale. IHRM forskningens udgangspunkt er dog ustationeringer mellem multinationale selskabers 

afdelinger i forskellige lande (Almond & Tregaskis, 2007:645; Wood et al., 2009:278; Gooderham, 2007:399) 

og således ikke udenlandske videnarbejdere i ét land, som ikke nødvendigvis er udstationerede, hvilket er 

mit genstandsfelt. Forskning indenfor IHRM er dog alligevel relevant, fordi den har fundet frem til, hvilke 

faktorer der er vigtige for at sikre, at en udstationering er vellykket.  På trods af at IHRM forskning primært 

beskæftiger sig med medarbejdere, der udstationeres i en kortere periode, og denne afhandling ikke 

begrænser sig til udstationerede medarbejdere indenfor en bestemt virksomhed i Danmark, er dette 

forskningsområde stadig relevant at anvende, fordi det overordnet set siger noget om, hvad man skal være 

opmærksom på, når en medarbejder skal til udlandet og arbejde. IHRM er også valgt som udgangspunkt i 

mangel af forskning, der netop beskæftiger sig med fastholdelse af udenlandske videnarbejdere i et 

specifikt land.  

Forskning om integration og mangfoldighedsledelse kunne også være relevante at anvende, idet begge er 

forskningsområder, der berører, hvad der sker, når mennesker bevæger sig på tværs af grænser, og indgår i 

nye grupper, men i og med at fokus i denne afhandling er udenlandske videnarbejdere, dvs. i en 

virksomhedskontekst, vil de foreslåede forskningsområder være mangelfulde. Integration, fordi dette ikke 

nødvendigvis er i en arbejdsmæssig kontekst og derfor ikke inkluderer de særlige forhold der gør sig 

gældende, når der er tale om udenlandske videnarbejdere. Mangfoldighedsledelse, fordi fokus er på, at alle 

medarbejdere på trods af forskelligheder skal have mulighed for at udleve deres potentiale, som Cassell 

(2009:347) definerer det. Dette spænder for vidt, idet mangfoldighedsledelse inddrager alle former for 

forskellige demografiske karakteristika hos medarbejderne (Cassell, 2009:343), og således ikke udelukkende 

inkluderer det kulturelle og internationale aspekt, men også forskelle i bl.a. køn, social baggrund og seksuel 

orientering. IHRM er således valgt for ikke at tage den traditionelle tilgang til integration, idet 

genstandsfeltet, udenlandske videnarbejdere, har andre karakteristika end den gængse udlænding i 

Danmark. 

IHRM er også valgt, fordi det er et forskningsområde, som endnu ikke har fundet sig selv.  Det er et 

fragmenteret forskningsområde, som præges af forvirring omkring begreber og metoder (Gooderham, 



13 
 

2007; Hippler, 2008). Selv definitionen på selve feltet IHRM er der ikke enighed om, hvilket har resulteret i, 

at der eksisterer mange forskellige retninger og metoder indenfor feltet, som ikke stemmer overens. Feltets 

afgrænsninger er endnu ikke fundet (Hippler, 2008), og det komplicerer arbejdet med området, idet ikke 

alle er enige om, hvori IHRM forskning tager sit udgangspunkt. Det giver dog mulighed for at præge, hvad 

forskningen indenfor IHRM egentlig behandler eller i dette tilfælde burde behandle, hvilket også gør det til 

et ideelt udgangspunkt for min undersøgelse, idet der som sådan ikke findes et forskningsområde, der 

netop beskæftiger sig med dette. De fleste definitioner af IHRM tager udgangspunkt i multinationale 

selskaber og deres forvaltning af menneskelige ressourcer (Almond & Tregaskis, 2007:645; Wood et al., 

2009:278; Gooderham, 2007:399). Hermed skabes der automatisk fokus på udstationerede medarbejdere 

(De Cieri et al., 2007:289), samt på hvordan virksomheden kan forene det globale med det lokale, dvs. 

balancen mellem global integration og lokal differentiering (Almond & Tregaskis, 2007:645). Ved at tage 

udgangspunkt i multinationale selskaber og problematikken omkring udstationerede medarbejdere 

inkluderes således ikke de virksomheder, som er internationale i den forstand, at de rekrutterer 

udenlandske medarbejdere til den nationale arbejdsplads og derfor ikke er internationale, fordi de har 

afdelinger i udlandet med udstationerede medarbejdere. I disse virksomheder findes den internationale 

problematik ”hjemme”, så at sige, på den nationale arbejdsplads.  

Hvis der er tale om virksomheder, som ikke nødvendigvis er multinationale, og deres forvaltning af 

udenlandske videnarbejdere på danske arbejdspladser, er det ikke balancen mellem den globale 

ensartethed blandt afdelingerne i udlandet og virksomhedens hovedsæde og hensynet til de lokale forhold, 

der er i fokus, men nærmere hvordan man balancerer forholdet mellem den danske kontekst og de 

udenlandske videnarbejdere. Her bliver det globale aspekt erstattet af et fokus på virksomhedernes 

medarbejdere i ét enkelt land, og den lokale tilpasning bliver erstattet af hele virksomhedens tilpasning til 

den enkelte medarbejder.  Som Almond & Tregaskis (2007:647) siger, er udfordringen i traditionel IHRM at 

koordinere en arbejdsstyrke i mere end et land. Denne afhandling udvider dette, idet udfordringen, som 

denne afhandling behandler, derimod er at koordinere én arbejdsstyrke, der består af mange forskellige 

nationaliteter, som befinder sig i ét land. Jeg vil – i mangel af bedre begreb - kalde det national 

internationalisering, inspireret af det engelske udtryk ”internationalisation at home”.  

For at forklare kulturforskelle og deres indflydelse på mødet mellem udenlandske videnarbejdere og det 

danske samfund inddrages Hofstede og Hall. Hofstede er valgt fordi hans forskning tager udgangspunkt i et 

virksomhedsbaseret datasæt, mens Hall med sin antropologiske tilgang behandler kulturforskelle udenfor 

en virksomhedsbaseret virkelighed. Hall supplerer således Hofstedes resultater. Hofstede og Hall er 

ligeledes valgt, fordi de begge er indflydelsesrige forskere indenfor området, hvis forskning, på trods af en 

til tider ældre udgivelsesdato, ofte er udgangspunkt for nutidens forskning indenfor kulturforskelle. 

Hofstedes resultater kritiseres dog på flere forskellige punkter (Larsen, 2006:381; Wood et al., 2009:283; 

Wood & Collings, 2009:304), men på trods af dette er hans resultater stadig toneangivende i dag. Ved 

kombinationen af IHRM og den kulturteoretiske tilgang opnås et balanceret teoretisk udgangspunkt for 

analysen af fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere i Danmark.  

3.2. Den danske kontekst 
For at belyse den danske kontekst tager jeg, som tidligere nævnt, udgangspunkt i hjemmesiden 

expatviden.dk, som blev lanceret i oktober 2012 af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering under 

Beskæftigelsesministeriet. Dette udgangspunkt er valgt, fordi hjemmesidens formål er at indsamle alle 
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initiativer i Danmark, der fokuserer på modtagelse og fastholdelse af udenlandske medarbejdere og 

internationale studerende. Hjemmesiden er således ment som et forum for erfaringsudveksling, hvor 

interessenter, som virksomheder, myndigheder og andre organisationer der beskæftiger sig med området, 

har mulighed for at blive inspireret. Formålet med dette udgangspunkt er ikke at evaluere hjemmesiden; 

den anvendes udelukkende som middel til at få et overblik over de fastholdelsesinitiativer, der eksisterer i 

Danmark.  

Erfaringerne er indsamlet ved, at initiativtagerne selv har indsendt dem. Budskabet er dog udbredt 

igennem Work in Denmarks nyhedsbrev, som har ca. 4000 modtagere, samt igennem andre relevante 

aktørers hjemmesider og nyhedsbreve, bl.a. Dansk Industris nyhedsbrev som sendes til HR medarbejdere 

hos medlemsvirksomhederne. På trods af de mange informationskanaler kan indsamlingsmetoden give en 

naturlig begrænsning i det empiriske materiale, idet aktører kun sender et initiativ ind, såfremt de for det 

første kender til indsamlingen, samt for det andet ser en fordel i det. På den anden side kan man sige, at 

initiativerne er sendt ind, fordi initiativtagerne synes, at de er så gode, at de bør deles med andre. 

Indsamlingen af initiativerne varetages af Oxford Research, mens Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering 

har til opgave at pege på relevante initiativer, samt godkende beskrivelserne inden offentliggørelse. Det 

fremgår dog ikke klart, om Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering laver en form for screening af det 

indsendte materiale og således kun offentliggør en del af det, de modtager, samt hvordan denne screening 

forløber. Da deres opgave er at pege på relevante initiativer, må der foreligge en form for udvælgelse af 

hvilke initiativer, der offentliggøres. Oxford Research har ligeledes gjort brug af ”sneboldsmetoden”, hvor 

de der indsender initiativer spørges, om de kender til andre initiativer. Hermed er der større chance for at 

få flere relevante initiativer indsamlet. På hjemmesiden (SFR, 2012b) gøres der ligeledes opmærksom på, at 

initiativer, der er afsluttet for over to år siden, som udgangspunkt ikke medregnes. Denne fejlmargin skal 

medregnes, idet initiativer, der er over to år gamle, stadig kan være relevante for nutiden. Samtidig er det 

uvist, om Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering ligger inde med andre end de offentliggjorte indsendte 

bidrag, som blot ikke er offentliggjort. Dermed kan der være initiativer, der faktisk dækker over nogle af de 

forhold, som de offentliggjorte bidrag ikke gør.   

Samlingen af erfaringer bliver løbende opdateret og er således ikke komplet (SFR, 2012b). Dette forbehold 

skal medtages i forhold til resultatet af analysen, idet der fra det øjeblik, jeg indsamlede det empiriske 

materiale, dvs. d. 23. oktober 2012, i mellemtiden kan være offentliggjort flere initiativer på hjemmesiden, 

som således ikke er inddraget i min analyse. Jeg er dog blevet informeret om, at der i første kvartal af 2013 

vil komme en opdatering (Aaen & West:403-404), og må således forvente, at der ikke er sket en opdatering 

inden dette tidspunkt. Såfremt der kommer en opdatering, kan dette gøre min analyse mangelfuld, idet jeg 

kan risikere at konkludere, at der mangler initiativer, der dækker et bestemt forhold, som efter min 

indsamling af data er blevet offentliggjort. Denne afhandling er således et øjebliksbillede af 

fastholdelsesinitiativer i Danmark pr. oktober 2012.    

En ulempe ved at tage udgangspunkt i expatviden.dk er, at beskrivelserne af initiativerne ofte er forholdsvis 

korte og ikke altid præcise. Dette stemmer godt overens med, at interessenterne hurtig skal kunne få et 

overblik over hvilke tiltag, der kan overføres på deres situation, men det giver en vis upræcished i min 

analyse. Det har grundet ressourcemæssige begrænsninger ikke været muligt at få alle upræcise detaljer 

præciseret.  
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For at supplere den tilgængelige viden på expatviden.dk inddrager jeg ligeledes diverse rapporter, som 

omhandler fastholdelse af udenlandske videnarbejdere i Danmark, bl.a. Expat Study 2010 (Oxford Research 

& Copenhagen Post, 2010), Rekruttering og Fastholdelse af Højtuddannet Arbejdskraft (Thuesen et al., 

2011) og Flere Udenlandske Videnarbejdere til Hovedstaden (REG LAB, 2012). Rapporterne tager 

udgangspunkt i forskellige definitioner af udenlandske videnarbejdere, som enten er bredere eller 

snævrere end min definition, men jeg har valgt at inkludere dem, idet de siger noget om, hvad 

problematikken oftest er i den danske kontekst.  

Med samme mål for øje har jeg også foretaget to semi-strukturerede forskningsinterview. Det ene 

interview er med Claus Aastrup Seidelin, som er arbejdsmarkedspolitisk konsulent hos Dansk Industri. Ved 

det andet interview blev to personer interviewet på samme tid: Helle Aaen og Vibe West, som til daglig 

arbejder hos Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Interviewpersonerne er udvalgt ud fra et princip 

om, at de til dagligt arbejder med fastholdelse af udenlandske videnarbejdere i Danmark og derfor besidder 

den nyeste viden om forholdene i Danmark. De er således videnressourcekilder og skal ikke ses som 

repræsentanter for henholdsvis Dansk Industri og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Dog kan det 

ikke undgås, at de i kraft af deres daglige arbejde naturligt tager udgangspunkt i henholdsvis 

virksomhedernes perspektiv og myndighedernes perspektiv. Formålet med interviewene var at supplere 

den information, det er muligt at finde i kraft af litteratur, rapporter og information online. Flere interviews 

kunne være foretaget, men idet formålet med interviewene var at supplere den tilgængelige information, 

og da både virksomheds- og myndighedsperspektivet blev dækket af de to interviews, skønnedes det ikke 

nødvendigt at foretage flere, idet det blot ville betyde gentagelse af den allerede opnåede viden (Kvale & 

Brinkmann, 2009:133-134).  

Det semistrukturerede interview er valgt, fordi det egner sig til interviews, hvor man allerede ved noget om 

emnet i forvejen (Andersen, 2008:169). Dette passede med, at interviewene blev foretaget forholdsvis sent 

i processen (januar 2013), og at jeg derfor som undersøger allerede havde et overblik over emnet. Samtidig 

giver det semi-strukturerede interview mulighed for på en og samme tid at have nogenlunde samme 

struktur i interviewet med mulighed for at gå udover spørgsmålene, såfremt interviewpersonerne har 

andet på hjerte end det spurgte.  

Interviewene er foretaget ud fra en interviewguide (Kvale & Brinkmann, 2009:151) tilpasset det enkelte 

interview. Udgangspunktet for interviewguiden er således den samme for begge interviews, men guiden 

anvendt til interviewet med Claus Aastrup Seidelin adskiller sig på to punkter. For det første er der indsat et 

enkelt spørgsmål om forskellene på små og mellemstore virksomheder og større virksomheder, som ikke 

ville have været relevant at stille Helle Aaen og Vibe West. For det andet er der tilføjet udspecificering af, at 

spørgsmålene skal ses fra virksomhedernes synspunkt. De to guider kan findes i bilag 2 og bilag 3. I begge 

interviews er interviewpersonerne blevet briefet om formålet med interviewet, samt debriefet 

efterfølgende (Kvale & Brinkmann, 2009:149). De har således været bevidste om, at interviewet 

omhandlede fastholdelse af udenlandske videnarbejdere i Danmark.  

Transskriptionerne, som findes i bilag 4 og 5, er i deres natur ikke objektive, og således præget af min 

fortolkning af det talte (Kvale & Brinkmann, 2009:199). Jeg har dog bestræbt mig på at lave 

transskriptionen så ordret som muligt, og der bør således tages højde for, at informationer givet i mundtlig 

form kan fremstå ukorrekte eller usammenhængende i skriftlig form (Kvale & Brinkmann, 2009:200). Jeg 

har valgt ikke at inkludere informationer om pauser, mimik, tonefald osv. Dette er ikke relevant, idet 
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formålet med interviewet ikke er af lingvistisk eller psykoanalytisk karakter (Kvale & Brinkmann, 2009:203). 

Da det ene interview blev foretaget med to interviewpersoner på samme tid, spiller forhold, der normalt 

gør sig gældende ved fokusgruppeinterviews, ind, idet de to interviewpersoner bliver inspireret og påvirket 

af hinanden under interviewet (Andersen, 2008:169). Samtidig, i kraft af at de arbejder sammen til daglig, 

har de en fælles referenceramme, som kan være svær for en udenforstående at følge med i. Oftest 

afsluttes sætninger ikke og den ene overtager talestrømmen fra den anden. Uafsluttede sætninger er 

markeret med tre punktummer. Under interviewet med Helle Aaen og Vibe West blev der både refereret til 

medbragte brochurer og rapporter, samt tegnet grafiske fremstillinger af pointerne. Dette er videregivet de 

relevante steder i transskriptionen med en metatekst markeret med kursiv i parentes. 

4. Teori 
Videnskab kan defineres som systematisk produktion af ny viden og for at kunne dette, er det essentielt 

først at kende den eksisterende viden om genstandsfeltet for dermed at kunne konstatere, at det man 

kommer frem til reelt set er ny viden (Ankersborg & Boolsen, 2007:41; Kvale & Brinkmann, 2009:128). Det 

teoretiske udgangspunkt præsenteres derfor i de følgende afsnit. 

4.1. Det internationale aspekt 
Mit teoretiske udgangspunkt er som tidligere beskrevet IHRM forskningen med særligt fokus på 

udstationerings-fænomenet. Et begreb relateret til udstationering, som har været omdiskuteret indenfor 

IHRM forskning, er, hvad man på engelsk ville kalde, ”expatriate failure”. Jeg har ikke kunnet finde et 

passende begreb på dansk, men vil i denne afhandling oversætte det til mislykket udstationering, hvor 

udstationering dækker over flytning af medarbejdere fra hovedsæde til datterselskaber i udlandet (Larsen, 

2006:390). Diskussionen indenfor forskningsområdet handler både om mængden af mislykkede 

udstationeringer, samt om definitionen på en mislykket udstationering.  

I længere tid har det i forskningen været alment gældende, at mange udstationeringer sluttede før tid, 

hvilket blev karakteriseret som mislykkede udstationeringer. Harzing (1995) sætter spørgsmålstegn ved 

legitimiteten af denne antagelse, idet hun kritiserer metodiske overvejelser og fremgangsmåder i flere af 

feltets mest citerede artikler, som konkluderer, at antallet af mislykkede udstationeringer er højt. Hun 

opridser blandt andet historisk, hvordan akademiske artikler siden 1965 har refereret til hinanden uden at 

bygge deres antagelser på egentlige empiriske undersøgelser (Harzing, 1995:467). Artikler (eksempelvis 

Mendenhall & Oddou, 1985), som bygger på andre artikler, der ikke har dokumenteret deres resultater 

empirisk og har citeret andre artikler forkert, er sidenhen blevet nogle af de mest citerede og dermed 

optaget som almengyldige indenfor forskningsområdet. Tungs artikel ”Selection and training of personel for 

overseas assignments” (1981) er ifølge Harzing (1995) en af de eneste artikler indenfor feltet, som bygger 

på en reel empirisk undersøgelse. 

 Når det så er sagt, betyder det ikke, at forskning af udstationeringer er uvedkommende eller unødvendigt 

som forskningsområde (Harzing, 1995:471), men hvor mislykkede udstationeringer før er blevet defineret 

som udstationeringer, hvor medarbejderen er taget hjem før tid, er det derimod nødvendigt at inkludere en 

bredere definition af, hvornår en udstationering mislykkes. Harzing (1995:458) pointerer, at definitionen 

burde indeholde – udover det at den udstationerede medarbejder tager hjem før tid – de tilfælde, hvor den 

udstationerede ikke leverer de ønskede resultater og præsterer dårligere end før udstationeringen, samt de 
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tilfælde hvor den udsendte medarbejder efter at være kommet hjem ikke formår at vænne sig til at være 

tilbage efter udstationeringen og derfor forlader sin stilling. Kun to af Harzings parametre er dog 

interessante i forhold til denne afhandling, idet den sidste parameter – de forhold, der berører 

medarbejderen efter hjemkomsten - ikke har indflydelse på Danmark og danske virksomheder, når der ikke 

er tale om udstationerede medarbejdere som sådan, men udenlandske videnarbejdere generelt. Man kan 

argumentere for, at dårlige erfaringer fra udenlandske videnarbejdere, der har været i Danmark, kan have 

en negativ effekt på vores chance for at tiltrække nye udenlandske videnarbejdere, men dette behandles 

ikke, idet denne afhandling fokuserer på fastholdelse og ikke tiltrækning af udenlandske videnarbejdere. 

Dog har både udenlandske videnarbejderes manglende resultater, dårlige præstationer og hjemrejse før tid 

stor betydning for danske virksomheder, idet de resulterer i tab af ressourcer for virksomhederne.  

Harzing & Christensen (2004:616) dementerer i en senere artikel fuldstændig berettigelsen af at behandle 

mislykkede udstationeringer som et særskilt emne. Derimod argumenteres der for, at mislykkede 

udstationeringer kan forklares ud fra den almindelige forskning om HRM, altså forvaltning af menneskelige 

ressourcer uden et internationalt aspekt, og således ikke behøver en adskilt behandling. Larsen (2006:371) 

argumenterer imod dette, idet udstationeringens karakter i sig selv fortjener, at dette behandles adskilt. En 

udstationering kræver af naturlige årsager i kraft af det internationale aspekt mere end en lokal ansættelse. 

Jeg er enig i dette og vurderer, at dette ligeledes kan overføres til ansættelser af udenlandske 

videnarbejdere i Danmark generelt, som er denne afhandlings fokus. En sådan ansættelse har således også 

andre udfordringer end en lokal ansættelse. Forskningen om mislykkedes udstationeringer sidestilles 

således med afhandlingens genstandsfelt: udenlandske videnarbejdere i Danmark, som defineret tidligere.   

Harzing & Christensen (2004:3) argumenterer også for, at begrebet forventninger i medarbejder-

arbejdsgiver forholdet har indflydelse på, om en udstationering kan defineres som mislykket. Det er således 

vigtigt at inkludere perspektivet, hvorfra forudsætningerne for en vellykket udstationering ses, samt sætte 

dette op imod de implicerede partneres forventninger til hinanden (Harzing & Christensen, 2004:11), 

hvormed definitionen på en mislykket udstationering formuleres som ”…den udstationerede 

medarbejders… manglende evne til at leve op til organisationens forventninger…”3. I nærværende 

afhandling fokuseres der således på en kombination af forskellige fortolkninger af definitionen på 

mislykkede udstationeringer overført til genstandsfeltet: udenlandske videnarbejdere, som defineret 

tidligere. Fastholdelsen mislykkedes således både hvis videnarbejderen forlader Danmark, samt når 

videnarbejderen ikke lever op til virksomhedens forventninger i form af ønskede resultater.  

Om en udstationering mislykkes, og hvordan dette defineres, kan der således være mange holdninger til, 

men hvorom alting er, indeholder forskningen om mislykkede udstationeringer indenfor IHRM værktøjer til 

at forstå hvilke faktorer, der spiller ind på fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere. Dette kan indikere 

hvilke faktorer, der er vigtige - ikke kun når det drejer sig om udstationerede medarbejdere - men også når 

det generelt drejer sig om fastholdelse af udenlandske videnarbejdere.  

                                                             
3 Oversat fra engelsk: “…the inability of the expatriate or repatriate to perform according to the expectations of the 

organization…”  (A. Harzing & Christensen, 2004:11).                                                                                                                                        
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4.2. Succeskriterierne 
Tung (1981:68), som ifølge Harzing (1995), er en af de eneste, der tager udgangspunkt i en empirisk analyse 

i sin behandling af mislykkede udstationeringer, har undersøgt, hvorfor udstationerede medarbejdere ikke 

opnår de samme resultater, som før de blev udstationeret, samt hvorfor de tager hjem før tid, når de bliver 

sendt på opgaver af kortere eller længere varighed i udlandet. 

Tung (1981:69) opstiller en række variabler, som har indflydelse på en udstationerings forløb: 

 Den udstationerede medarbejders faglige kompetencer  

 Den udstationerede medarbejders personlige og sociale kompetencer  

 Den udstationerede medarbejders evne til at håndtere de politiske, juridiske og socioøkonomiske 

forhold i udlandet, som er forskellige fra de vante  

 Den udstationerede medarbejders familieforhold 

Listen er frit oversat fra engelsk 

Når man ansætter nationalt, er de faglige kompetencer det vigtigste kriterium. Dette er oftest også 

tilfældet, når det besluttes hvilke medarbejdere, der skal udstationeres, men netop når der er tale om 

udførelse af en arbejdsopgave i udlandet, er det ifølge Tung (1981:70) vigtigt i højere grad at medtage de 

tre andre variabler i overvejelserne og beslutningen. Oftest fokuseres der dog på de faglige kompetencer, 

fordi det er svært at måle eksempelvis en medarbejders evne til at håndtere uvante forhold. Samtidig 

foretrækker virksomhederne at ansætte en medarbejder med fagligheden i orden frem for at fokusere på 

de andre variabler, idet de faglige kompetencer forhindrer, at medarbejderen i det korte løb mislykkes 

(Tung, 1981:70). I det lange løb vil de andre faktorer dog spille ind på en sådan vis, at det kan medføre en 

mislykket udstationering (Tung, 1981).  

Tung (1981:70-71) opridser også forskellige måder at forberede medarbejderen på udlandsopholdet på. De 

tre områder, som er vigtige at fokusere på, når den udstationerede medarbejder har stor interaktion med 

de lokale medarbejdere er sprogindlæring, kulturtræning, som udvikler generelle interkulturelle 

kompetencer, samt kurser med specifik viden om det land udstationeringen foregår i (Tung, 1981:74). Hall 

(1981:3) er enig og påpeger, at kulturtræningen skal fokusere på den nonverbale del af den kulturelle 

kommunikation. Briscoe et al. (2008:224-227) lægger vægt på de samme fokusområder, men inkluderer 

også de lokale medarbejdere i deres overvejelser. De pointerer, at også de lokale medarbejdere, dvs. de 

medarbejdere der ikke forlader deres hjemland, men som arbejder internationalt igennem kontakt til 

kollegaer, kunder etc. i andre lande, også bør tilbydes de samme kursusmuligheder for således at blive 

forberedt på at agere i internationale sammenhænge. Dette er et udtryk for, at fokus ikke udelukkende skal 

være på de udenlandske videnarbejdere, men at modtagermiljøet også skal inkluderes. Virksomhedens 

internationale orientering bør således højnes generelt (Larsen, 2006:393).  

Tung (1981:76) oplister også, i prioriteret rækkefølge, de specifikke faktorer, som har betydning for, 

hvorvidt en udstationering mislykkes:  

1. Den medfølgende partners manglende evne til at tilpasse sig  

2. Den udstationerede medarbejders manglende evne til at tilpasse sig 

3. Andre familie-relaterede problemer 

4. Den udstationerede medarbejders mangel på personlig og følelsesmæssig modenhed  
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5. Den udstationerede medarbejders manglende evne til at håndtere sine ansvarsområder i udlandet  

6. Den udstationerede medarbejders manglende faglige kompetencer  

7. Den udstationerede medarbejders manglende motivation for udstationeringen   

Listen er frit oversat fra engelsk 

De fleste grunde er enten familie-betinget eller omhandler den udstationerede medarbejders mangel på 

tilpasning i det nye miljø (nr. 1 til 5). Den medfølgende partners afgørende betydning for fastholdelsen 

bekræftes ligeledes af Cole (2011) og Forster (1997). Mangel på faglige kompetencer kommer først sent på 

listen, på trods af at det er det virksomheder synes er vigtigst ved udvælgelse af udstationerede 

medarbejdere (Tung, 1981:69-70). Faglige kompetencer vil også være den primære grund til at denne 

afhandlings genstandsfelt, de udenlandske videnarbejdere, rekrutteres til Danmark. Fastholdelsesindsatsen 

bør således fokusere på de andre faktorer.  

Generelt set argumenterer Tung (1981) for en helhedsorienteret tilgang til fastholdelse af udstationerede 

medarbejdere, som ikke kun inkluderer den enkelte medarbejder, men hele familien, samt det miljø og 

samfund hvori medarbejderen skal arbejde. Dette er principper, som kan overføres på fastholdelsen af 

udenlandske videnarbejdere i Danmark.  

4.3. Sprog og kultur 
Når en udenlandsk videnarbejder og dennes familie kommer til Danmark, spiller sprog og kultur også en 

rolle, på arbejdspladsen som i det omkringliggende samfund (Tung, 1981:74; Briscoe et al., 2008:224). Den 

udenlandske videnarbejder og dennes familie deler ikke den dominerende gruppes, dvs. samfundets, 

virksomhedens og kollegaernes fællestræk i kraft af eksempelvis kulturelt ophav, udseende, tøjstil, 

kommunikationsstil, sprog o.l. og det kan således være svært at trænge ind og blive en del af den 

dominerende gruppe (Larsen, 2006:353; Noon, 2007:196). Hvis man eksempelvis ikke taler det 

dominerende sprog, går man glip af mange finesser i en kultur og er tvunget til at forblive en relativt 

udefrakommende (Hofstede & Hofstede, 2006:347).  At kunne det lokale sprog er således vigtigt, hvilket er 

en udfordring i Danmark i forhold til engelsktalende lande, idet dansk er et lille sprog, og der således ikke er 

et stort incitament til at lære det; slet ikke hvis den udenlandske videnarbejder ikke regner med at blive 

lang tid i Danmark.  

Ikke kun sprog spiller en rolle, når udenlandske videnarbejdere kommer til Danmark. Kulturforskelle spiller 

også ind, idet alt på den ene eller anden måde er berørt og påvirket af kultur (Hall, 1989a:16). Kultur kan 

defineres på mange måder. Hofstede (2006:19) beskriver kultur som et kollektivt og indlært fænomen og 

definerer det som den kollektive mentale programmering, der adskiller medlemmerne af en gruppe fra 

medlemmerne af en anden.  Kultur er ikke en konstant faktor, men derimod foranderlig og ændrer sig over 

tid og sted (Hofstede & Hofstede, 2006:27). Hall (1989a:16) er enig i, at kultur er tillært, og at det er med til 

at definere og adskille grupper fra hinanden. Han uddyber definitionen ved at sige, at kultur strukturerer 

vores oplevelser og er ” …de dybtliggende, almene, ikke-formulerede erfaringer, der deles af medlemmerne 

af en given kultur som de uafvidende kommunikerer og som udgør den baggrund mod hvilken alle andre 

begivenheder vurderes” (Hall, 1973:7). Mennesker har, ifølge Hofstede (2006:26), flere lag mental 

programmering, der svarer til forskellige kulturniveauer. Et af disse kulturniveauer, som blandt andet også 

tæller social kontekst og individets køn, er et nationalt niveau svarende til ens land (Hofstede & Hofstede, 

2006:26), underforstået nationalkultur. Dette vil også være fokus i min analyse, idet undersøgelsen 
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omhandler mennesker fra forskellige lande (og kulturer), der kommer til Danmark. Hermed bliver der 

nærmest sat lighedstegn mellem nationalitet og kultur, hvilket man skal være forsigtig med. Hofstede 

(2006:34) anvender nationalitet som kriterium, idet det er lettere at opnå data for nationer end for 

organiske homogene samfund. Ydermere begrunder Hostede (2006:34) også sit valg af nationalitet som 

udgangspunkt med, at formålet med den tværkulturelle forskning netop er at fremme samarbejdet 

nationerne imellem, og at det derfor giver mening at tage udgangspunkt i nationalkulturen, som også 

passer med denne afhandlings fokus. Beskrivelsen af forskellene mellem kulturerne er dog udtryk for 

generaliseringer, som i højere eller mindre grad gør sig gældende. Dette er uhensigtsmæssigt, men dog 

nødvendigt. 

 Hofstedes (2006:38) teori om kulturforskelle bygger på en undersøgelse af menneskers værdier i over 50 

lande i en virksomhedskontekst. Resultatet blev, at Hofstede (2006) kategoriserede de forskellige lande, 

deriblandt Danmark, ud fra fem forskellige kulturdimensioner:  

 Graden af magtdistance 

 Individualistiske samfund vs. kollektivistiske samfund 

 Maskuline samfund vs. feminine samfund 

 Graden af usikkerhedsundvigelse 

 Langsigtet vs. kortsigtet orientering  
 

Danmark blev karakteriseret som et land med lav magtdistance, med en høj grad af individualisme, placeret 

blandt de mest feminine lande, med en lav grad af usikkerhedsafvigelse (Hofstede & Hofstede, 2006). I 

forhold til langsigtet eller kortsigtet orientering befinder Danmark sig i midten af skalaen sammen med 

størstedelen af de europæiske lande (Hofstede & Hofstede, 2006:227). Jeg går ikke mere ind i den danske 

kulturs karakteristika, idet formålet med at anvende Hofstedes tanker primært er for at illustrere, at 

kulturforskelle eksisterer og bør erkendes.  

Halls udgangspunkt er, at kultur er kommunikation, verbal som nonverbal (Hall, 1981:32). Størstedelen af 

kommunikationen er dog nonverbal (Hall, 1989b:4) og ikke noget, som vi for størstedelens vedkommende 

nødvendigvis er bevidste om (Hall, 1981:29). Denne skjulte del af vores kultur, som Hall (1989b:6) kalder 

det primære kulturniveau4, består af et sæt unavngivne, implicitte regler om vores opførsel og tanker, som 

kontrollerer alt, hvad vi gør, og som bestemmer vore værdier og den måde, vi ser verden på. Det primære 

kulturniveau hos mennesker er samtidig også meget svært at ændre (Hall, 1989b:7). Denne skjulte 

kulturelle dimension, hvis system strukturerer adfærd på radikalt forskellige måder (Hall, 1973:13), er ofte 

grunden til at misforståelser opstår på tværs af grupper (Hall, 1973:8; Hall, 1981:99). Det afgørende er 

således ”…at vi lærer at tolke de tavse kommunikationer lige så let som de trykte og talte. Kun herved kan vi 

komme i kontakt med andre mennesker, både indenfor og udenfor vore nationale grænser, således som det 

i stigende grad kræves af os” (Hall, 1973:15-16).  

 

 

                                                             
4 Oversat fra engelsk: the primary level of culture 



21 
 

Hall (1981) har i sin forskning fokuseret på betydningen af tid og rum, og således defineret to supplerende 

kulturdimensioner til Hofstedes fem: 

 polykron vs. monokron tilgang til tid og rum  

 høj kontekst vs. lav kontekst 
Frit oversat fra engelsk 

 
Hall har ikke, som Hofstede, kategoriseret alle nationale kulturer efter forskellige kulturdimensioner, men 

tog i stedet udgangspunkt i sin egen kultur, den amerikanske. Dansk kultur er ikke en del af hans forskning 

og i mangel på bedre tager jeg derfor udgangspunkt i hans behandling af den tyske kultur i stedet, idet 

man, grundet den nære geografiske beliggenhed, nære kulturelle bånd og fælles historie, må gå ud fra, at 

disse ligger forholdsvis tæt på hinanden.  

Den tyske kultur karakteriseres som monokron (Hall, 1990:35) fordi tyskere bl.a.: 

 foretrækker at gøre en ting af gangen (Hall, 1990:43). 

 planlægger ud i fremtiden og holder sig til planen (Hall, 1990:36). 

 værdsætter punktlighed (Hall, 1990:35). 

 anser det private rum for at være helligt (Hall, 1990:38-39).  

De ovenstående karakteristika vurderer jeg også i en vis grad passer til den danske kultur. Danskere 

betegnes eksempelvis ofte som lukkede og svære at komme ind på, og til tider fremmedfjendske (Larsen, 

2006:22). Når vi således anser det private rum for helligt, og derfor sjældent lukker folk ind i vores hjem, 

kan polykrone kulturer tolke det som, at vi er lukkede.  

Den nordeuropæiske kultur defineres også som en lav kontekst kultur (Hall, 1990:7), hvilket betyder, at 

kommunikationen er mere eksplicit end i høj kontekst kulturer (Hall, 1990:6). I Danmark, som er del af den 

nordeuropæiske kultur, gives informationer således eksplicit i en given situation, mens høj kontekst 

kulturer ville føle, at de blev talt ned til pga. af den store mængde eksplicitte information, som for dem er 

givet i konteksten.    

Ifølge Hofstede (2006:51) kan resultater fra forskning vedrørende nationale kulturer og deres dimensioner 

kun delvist anvendes til at forstå organisationskulturer, mens andre (Almond & Tregaskis, 2007:667; Wood 

& Collings, 2009:304; Wood et al., 2009:282) synes relationen er stærkere og derfor, at en virksomheds 

kultur er kraftigt påvirket af det land, virksomheden kommer fra. Uanset graden af påvirkningen så er der 

enighed om, at organisationskulturer altid vil være påvirket af den nationale kultur, virksomheden 

udspringer fra, dvs. danske virksomheder som udgangspunkt er påvirket af den danske kultur. 

Virksomheden må, dansk oprindelse eller ej, også forholde sig til det samfund, som den enkelte 

arbejdsplads omgives af, og det kan således ikke undgås, at det danske samfund har indflydelse på 

udenlandske virksomheders afdelinger i Danmark. Kulturforskelle gør sig ikke kun gældende i forhold til 

organisationskultur, men også når det kommer til muligheden for at komme ind på det danske 

arbejdsmarked. Jobsøgning og CV-skrivning er eksempelvis kulturelt betinget (Hofstede & Hofstede, 

2006:131-132). I Danmark er netværk i forbindelse med jobsøgning eksempelvis vigtigt, fordi Danmark er et 

så lille land (Larsen, 2006:21).  
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4.4. Tilpasning og kulturchok 
Når man bevæger sig på tværs af grænser og indgår i nye kulturer, kan man opleve et kulturchok (Hall, 

1981:174; Hofstede & Hofstede, 2006:341), som har betydning for tilpasningen i det nye miljø. Oftest er 

kulturchok inddelt i forskellige faser, hvis længde og grad varierer fra person til person. Faserne kan ses i 

figur 1. Oftest er man i starten af opholdet opstemt over, at alt er nyt og spændende - hvedebrødsdagene. 

Disse afløses af hverdagen og det faktiske kulturchok, hvor det egentlige liv i den nye kultur starter, hvilket 

langsomt overgår til en fase, hvor den enkelte begynder at fundere over de nye vilkår. Denne fase kaldes 

kulturindlæringen, som efterfølgende afløses af en mere stabil tilstand, som varer ved. Den stabile tilstand 

har tre mulige udfald:  

a) Det negative indtryk af det nye miljø manifesterer sig og forbliver negativt. 

b) Indtrykket er lige så godt som før kulturchokket indtrådte. 

c) Indtrykket er bedre end før kulturchokket indtrådte. 

(Hofstede & Hofstede, 2006:342) 

Hvis indtrykket forbliver negativt i den stabile fase vil det bliver svært at fastholde videnarbejderen i 

Danmark.  

Figur 1: Kulturtilpasningskurven  

 

(Hofstede & Hofstede, 2006:342) 

Modtagermiljøet gennemgår en lignende reaktionskurve. Man vil i første omgang være nysgerrig overfor 

det fremmede, svarende til hvedebrødsdagene i tilpasningskurven, men kan efterhånden, hvis den 

fremmede forsøger at fungere i værtskulturen, begynde at vurdere denne ud fra egne kulturnormer. Den 

første nysgerrige fase afløses således af, hvad Hofstede kalder anden fase: etnocentrisme, hvor man 

betragter sin egen verden som universitets centrum og vurderingen af den fremmede ofte ender med at 

være negativ. Anden fase har dog mulighed for at blive afløst af tredje fase: polycentrismen, som er 

erkendelsen af, at forskellige mennesker måles efter forskellige normer. Dette forekommer, når 

modtagerkulturen oftere konfronteres med det fremmede element (Hofstede & Hofstede, 2006:344).  Hall 

(1989b:8) er enig i, at man igennem mødet med andre kulturer lærer sin egen bedre at kende, hvilket er 
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forudsætningen for at indse, at vi lever i en verden med mange forskellige kulturer. Målet er således, at 

man bør være sig sin egen kultur bevidst (Hall, 1981:30). Hvis man ikke er bevidst om de skjulte forskelle i 

kulturer, kan det ende med, at de kulturelle misforståelser udvikler sig til en tendens til at skyde skylden på 

de ”åndssvage” udlændinge, som ikke forstår de mest elementære ting (Hall, 1981:3). Miljøer, hvor det 

interkulturelle møde foregår på et plan, hvor mennesker mødes og omgås hinanden som jævnbyrdige, vil 

hjælpe på at skabe integration mellem mennesker fra forskellige kulturelle grupper. Det kan eksempelvis 

være sportsklubber, arbejdsorganisationer o.l. (Hofstede & Hofstede, 2006:345). Dog kan det være 

vanskeligt at ændre menneskers kultur, selv når mennesket bliver bevidst om den (Hall, 1973:167-168). 

Det, at det er svært at ændre på menneskers kultur, kommer ofte frem, når mennesker på tværs af kulturer 

skal arbejde sammen, selv når dette samarbejde foregår på overfladisk plan (Hall, 1989a:239) og har 

således indflydelse på udenlandske videnarbejdere i Danmark.  

4.5. De lokale medarbejdere - modtagermiljøet 
Tung (1981) fokuserer på den medarbejder, der skal udstationeres i forhold til det miljø, denne skal til. De 

lokale medarbejdere glemmes således, hvilket er en tendens indenfor IHRM forskning, som De Cieri et al. 

(2007) pointerer. Modtagerkulturen påvirkes nemlig, når en fremmed ankommer, som beskrevet ovenfor 

(Hofstede, 2006:344), hvilket også resulterer i, at behovet for internationalt orienterede medarbejdere er 

større end nogensinde (Larsen, 2006:393). Modtagerkulturen har således også en rolle at spille, og de 

lokale medarbejdere bør inddrages og støttes i internationaliseringsprocessen (Briscoe et al., 2008:227). De 

er en værdifuld informativ ressource, som oftest ignoreres (Vance & Ensher, 2002:448).  

Kulturforskelle har også en indflydelse, når det kommer til samspillet mellem lokale og udenlandske 

medarbejdere. Lokale medarbejdere er eksempelvis mere villige til at yde support og hjælpe 

udstationerede medarbejdere, jo mere de lokale medarbejdere opfatter de udstationerede medarbejdere 

som værende lig dem værdimæssigt (Varma et al., 2012:11). Jo mere kulturelt ens den lokale medarbejder 

opfatter den udstationerede medarbejder, jo bedre bliver samarbejdet således. Det er dog umuligt i en 

almindelig dansk virksomhed at fokusere på udelukkende at ansætte udenlandske videnarbejdere, der 

kommer fra kulturer, som ligger tæt på vores. Det ville endog muligvis anses for en smule racistisk. Til 

gengæld er det vigtigt, at man er sig betydningen af kulturforskelle bevidst. Ydermere er det vigtige at 

pointere, at der er tale om de lokale medarbejderes opfattelse af forskellen mellem dem selv og deres 

udenlandske kollega. Forskellen kan således mindskes, såfremt den interkulturelle forståelse højnes, og den 

etnocentriske tilgang til modtagelse af fremmede mindskes hos den lokale medarbejder, idet man således 

sørger for at forberede den lokale medarbejder til mødet med den udenlandske kollega (Varma et al., 

2012:12; Briscoe et al., 2008:224). Hofstede (2006:376-377) kalder det erhvervelse af evnen til at bruge 

interkulturel kommunikation, som forløber gennem tre faser: erkendelse, viden og færdigheder. Det er 

således noget, man kan lære og blive bedre til. Først skal man erkende, at mennesker har forskellige 

kulturer, som er betinget af deres opvækst, og som således kan være forskellig fra ens egen. Dernæst skal 

man i videnfasen lære om de andre kulturer, hvorefter man til sidst igennem øvelse opnår færdigheder i 

interkulturel kommunikation baseret på erkendelsen, og den viden man har opnået.  

Modtagermiljøet er også karakteriseret ved at have en umiddelbar tendens til at anse det for mere 

besværligt at ansætte en udenlandsk videnarbejder (Larsen, 2006:354) frem for at besætte stillingen med 
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en lokal medarbejder. Netop dette understøtter, at det internationale aspekt i HRM5, fortjener en særskilt 

behandling, og således ikke udelukkende bør behandles ud fra almene HRM principper, som Harzing & 

Christensen (2004) argumenterer for.  På trods af fordele som øget vækst ved rekruttering af udenlandske 

videnarbejdere gør de iøjefaldende ulemper som eksempelvis sprogbarrierer, at virksomhederne tøver med 

at skabe heterogene arbejdspladser. Samtidig er det også svært at få et overblik over de økonomiske 

konsekvenser, omkostninger samt fordele ved en heterogen arbejdsplads (Larsen, 2006:354). Ifølge Larsen 

(2006:354) opvejes ulemperne af, at en medarbejderskare med mere bredspektret tankegang medfører 

større kreativitet og dermed bedre problemløsning. Dette modarbejder robotagtige opfattelser og dogmer i 

gruppen, og skaber fleksibilitet. Udover dette har virksomheden også en nemmere adgang til en større 

ansøgerkreds, samt til konkret viden om specifikke markeder hvorfra de udenlandske videnarbejdere 

kommer (Larsen, 2006:353). Dette pointeres også af De Cieri et al. (2007:287), der dog ser 

problemstillingen fra de små og mellemstore virksomheders perspektiv, idet udenlandske videnarbejdere 

kan give små og mellemstore virksomheder en mulighed for bedre eksportmuligheder - og dermed også et 

potentiale for vækst. Virksomheder med et etnocentrisk syn på rekruttering (Wood et al., 2009:282), dvs. 

virksomheder, der udelukkende rekrutterer nationalt, profiterer således ikke af mulighederne ved en 

geocentrisk tilgang til rekruttering karakteriseret af ansættelse af medarbejdere fra hele verden 

(Perlmutter, 1969). 

5. Kategorisering af ”de gode eksempler” og ”initiativer” 
I de følgende afsnit præsenteres datamaterialet fra expatviden.dk. Datamaterialet er på hjemmesiden delt i 

to grupper: ”gode eksempler” og ”initiativer”. På indsamlingstidspunktet var der beskrevet fem ”gode 

eksempler”, mens der var over 50 forskellige ”initiativer”.  

For at kunne henvise til de enkelte ”gode eksempler” og ”initiativer” er hvert enkelt ”gode eksempel” og 

”initiativ” forsynet med et referencenummer, som består af en kombination af bogstaver og tal. 

Kombinationen ”GE” og et tal henviser til et ”godt eksempel”, mens kombinationen ”i” og et tal henviser til 

et ”initiativ”. En oversigt over referencenumrene og titlerne på de enkelte ”gode eksempler” og ”initiativer” 

findes i bilag 6.  

Initiativerne er, som tidligere nævnt, indsamlet ved, at initiativtagerne selv har indsendt initiativerne, 

hvorefter Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har offentliggjort dem på hjemmesiden. De fem ”gode 

eksempler” derimod er initiativer, som Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har fundet ekstra 

interessante, og dermed givet dem deres mærkat ”gode”. De ”gode eksempler” bliver udvalgt ud fra tre 

kriterier (SFR, 2012b), som ikke uddybes yderligere her af ressourcemæssige årsager. Både de ”gode 

eksempler” og ”initiativerne” inddrages i analysen for at få et større empirisk udgangspunkt. De behandles 

på lige fod, og det kan således udelukkende ses på henvisningen, om der er tale om et ”godt eksempel” 

eller et ”initiativ”. Udtrykket ”aktivitet” eller en bøjet form deraf benyttes i det følgende som neutral fælles 

betegnelse for både de ”gode eksempler” og ”initiativerne” samlet set. Det anvendes både som begreb for 

et enkelt ”godt eksempel” eller et enkelt ”initiativ”, men også for underordnede dele af de enkelte 

”initiativer” og ”gode eksempler”.  

                                                             
5 Human Resource Management, dvs. forvaltning af menneskelige resourcer. 
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Det overordnede formål med expatviden.dk er at præsentere aktiviteter, der fastholder udenlandske 

medarbejdere og internationale studerende i Danmark. Denne afhandling er afgrænset til udelukkende at 

behandle fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere, og derfor udskilles først de aktiviteter, der 

udelukkende har til formål at forbedre fastholdelsen af internationale studerende, og som således ikke 

inkluderer gruppen af udenlandske videnarbejdere. Følgende initiativer medtages således ikke: i2, i16, i19, 

i26, i28 og i40. En aktivitet gentages to gange, en gang under de ”gode eksempler” (GE2) og en gang under 

de almindelige initiativer (i22). i22 inddrages således ikke i analysen.  Tilbage er 53 beskrevne aktiviteter, 

som inkluderes i analysen.6 

Det skal dog bemærkes, at de aktiviteter, der inkluderes i analysen, ikke er begrænset til udelukkende at 

omhandle fastholdelsen af udenlandske vidnearbejdere, som defineret tidligere. De omhandler også 

fastholdelsen af arbejdsimmigranter generelt (højtuddannet eller ej), samt i visse tilfælde også 

fastholdelsen af internationale studerende. Dette nævnes ikke eksplicit i det følgende, idet det er svært at 

udskille de aktiviteter, der kun henvender sig til min definition af udenlandske videnarbejdere. Dette 

skyldes, at størstedelen af aktiviteterne ikke har defineret deres målgruppe mere præcist end 

expatviden.dks overordnede formål, som inkluderer både internationale studerende og arbejdsimmigranter 

generelt. For ikke at udelukke aktiviteter der kunne være relevante, har jeg således valgt, at inkludere alle 

aktiviteterne (undtagen de aktiviteter der åbenlyst kun er for internationale studerende). Analysen er dog 

lavet udelukkende med henblik på afhandlingens genstandsfelt: de udenlandske videnarbejdere.  

De ”gode eksempler” og ”initiativer” kategoriseres indenfor tre parametre:  

 Aktør 

 Geografisk udbredelse 

 Aktivitetstype  

Parametrenes indbyrdes forhold for at opfylde det overordnede formål at modtage og fastholde 

internationale studerende og udenlandske medarbejdere ses i figur 2. Aktør dækker over hvem, der står 

for/organiserer aktiviteten. Geografisk udbredelse står for, om aktiviteten udelukkende dækker et 

afgrænset område, og i det tilfælde indenfor hvilken region, eller om aktiviteten er nationalt udbredt. 

Aktivitetstype dækker over, hvordan aktiviteten forsøger at opfylde det overordnede formål som 

expatviden.dk har udstykket, nemlig at modtage og fastholde internationale studerende og udenlandske 

medarbejdere, dvs. hvilke værktøjer og midler, der anvendes.  

Jeg ville gerne have kategoriseret hvert enkelt ”gode eksempel” og hvert enkelt ”initiativ” indenfor én 

kategori under hvert parameter, men idet mange af de enkelte beskrevne ”gode eksempler” og ”initiativer” 

indeholder flere forskellige aktiviteter, der foregår forskellige steder, var dette ikke muligt. Kun under 

aktør-parameteren fremgår hvert enkelt ”gode eksempel” og hvert enkelt ”initiativ” kun én gang. Under 

henholdsvis geografisk udbredelse og aktivitetstype kan et enkelt ”initiativ” eller et enkelt ”godt eksempel” 

således godt fremgå i flere forskellige kategorier. Velkomstagenterne (i47) har eksempelvis kun været 

arrangeret i Storkøbenhavn, Nordsjælland og Fyn. i47 fremgår således kun under Region Hovedstaden og 

Region Syddanmark, men ikke under Region Midtjylland, Region Nordjylland eller Region Sjælland. Region 

Syddanmarks talentprogram (i10) er et fint eksempel på et ”initiativ”, der er kategoriseret under flere 

                                                             
6 Se bilag 7 for en liste over disse. 
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aktivitetstyper. Det er et beskrevet ”initiativ” i sig selv, men idet det indeholder både et netværk for 

virksomheder med dertilhørende hverveportal, velkomstpakker til de udenlandske medarbejdere, kurser i 

både sprog og kultur, mentorprogram, introduktion til foreningsliv, en reservebedste-ordning osv., fremgår 

det kategoriseret under fem forskellige aktivitetstyper.  

Figur 2: Parametrenes indbyrdes forhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Såfremt mange aktiviteter passer på et udsagn, sættes disse i en fodnote for læsevenlighedens skyld. 

5.1. Aktør 
Expatviden.dk gør det muligt igennem en søgemaskine at få vist de ”gode eksempler” og ”initiativerne” 

opdelt efter aktør7. Der er ingen særlig udspecificering af, hvad de enkelte kategorier egentlig står for, så 

jeg kan kun gisne om, ud fra hvilke kriterier opdelingen er sket. Jeg er umiddelbart ikke enig i en del af 

kategoriseringerne og har derfor valgt at lave min egen klassificering, dog med kraftig inspiration fra 

expatviden.dks kategorier. Jeg har gjort mig følgende overvejelser i forbindelse med opdelingen: 

Aktiviteterne kunne opdeles efter, hvem der finansierer aktiviteten, idet aktiviteten ikke ville være mulig 

uden finansiering. Dette er dog ikke en optimal fremgangsmåde, idet det for det første ikke er klart i alle 

aktiviteter, hvem der står for den økonomiske del. For det andet er en del aktiviteter ligeledes helt eller 

delvist finansieret af nuværende eller tidligere ministerier8, mens EU også har støttet en del aktiviteter 

                                                             
7
 For en oversigt over expatviden.dks fordeling af aktører, se bilag 8 

8  i1, i4, i8, i11, i15, i25, i29, i37, i46, i47, i51 

TYPE 

GEOGRAFISK UDBREDELSE 

FORMÅL AKTØR 

GEOGRAFISK UDBREDELSE 
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økonomisk igennem fondsmidler9. Fordi EU har givet en pose penge, siger det ikke noget om, hvilke aktører 

i Danmark der beskæftiger sig med området. Hvem, der har finansieret aktiviteterne, er således ikke et 

kriterium ved opdelingen.  

En anden opdelingsmetode kunne være at fokusere på, hvem der er initiativtager til aktiviteten. Uden en 

initiativtager ville aktiviteten slet ikke have været organiseret. Det kan dog være svært at se ud fra de 

beskrevne aktiviteter, hvem der er initiativtager, altså hvem der har fået ideen, og hvem der sidenhen har 

udført ideen. I nogle aktiviteter er det beskrevet, i andre ikke. Derfor er denne fremgangsmåde ligeledes 

heller ikke optimal.  

Man kunne også opdele aktiviteterne efter hvem, der organiserer aktiviteten nu. Denne information kunne 

tages fra rubrikken ”kontakt aktøren”, som er indikeret i det enkelte ”gode eksempel” og ”initiativ”, idet 

dem, man kan kontakte om aktiviteten, også må være dem, der organiserer den. Efterfølgende er der dog 

ofte yderligere en rubrik kaldet ”kontaktoplysninger”, hvor andre kontaktoplysninger, som er forskellig fra 

de kontaktoplysninger, der står under ”kontakt aktøren”, fremgår. Dette er et tegn på, at aktiviteten oftest 

støttes og udføres i samarbejde med flere forskellige instanser, hvilket således ikke er indikeret i rubrikken 

”kontakt aktøren”. Et andet problem ved denne fremgangsmåde er, at mange internationale klubber af 

forskellig art i dag er selvstændige foreninger, dvs. et netværk eller organisation i sig selv, men initiativet er 

oftest kommet fra forskellige instanser; det kan være virksomheder, kommuner eller regioner, som stadig 

er involveret i dag på trods af, at aktiviteten nærmest er overtaget af frivillige, som det eksempelvis er 

tilfældet med International Society i Herning - Ikast-Brande (i23). Et andet problem er, at mange af 

aktiviteterne er projekter, som kører i et vist tidsrum, derfor er aktøren oftest listet som projektlederen, 

men projektet er oftest iværksat af en anden aktør, som således ikke fremgår af rubrikken ”kontakt 

aktøren”.  

Efter disse overvejelser har jeg besluttet at opdele aktiviteterne efter, hvem der organiserer aktiviteten nu. 

Jeg tager udgangspunkt i alle de oplysninger, der er til stede på expatviden.dk i det enkelte ”gode 

eksempel” eller ”initiativ”. Der ses bort fra hvem, der har været med til at finansiere aktiviteten, og der ses 

bort fra hvem, der - hvis det er nævnt - har fået ideen. Der tages således udgangspunkt i nuet. Hvis det er 

oplyst, at det er et projekt, som kører selvstændigt under en enhed, tages der udgangspunkt i enheden og 

ikke projektet i sig selv.    

Mine definitioner er som følger: 

 Foreninger og netværk-kategorien indeholder ”gode eksempler” eller ”initiativer”, der i sig selv er 

en forening eller et netværk, som er uafhængig af andre instanser eller organisationer. De er 

således selvstændige foreninger eller netværk, der opererer ud fra deres medlemmers ønsker.  

 Kommune-kategorien indeholder aktiviteter, som er organiseret af kommuner eller kommunale 

instanser som jobcentre eller sprogcentre.  

 Samarbejde-kategorien indeholder aktiviteter, hvor flere forskellige instanser og organisationer 

tager del i aktiviteten i mere eller mindre grad. Hvis en aktivitet eksempelvis organiseres af en 

kommune, men støttes af organisationer som Foreningen Nydansker og Dansk Flygtningehjælp, 

                                                             
9  GE1, GE2, GE3, i3, i10, i23, i32, i39, i41, i43, i46, i48, i55 
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som eksempelvis tilfældet er med Frederiksberg Kommunes aktiviteter (i17), indgår aktiviteten i 

denne kategori. 

 Privat-kategorien indeholder aktiviteter, som udelukkende organiseres af private organisationer 

eller virksomheder. Dette indebærer ikke foreninger og netværk, som indgår i den øverste kategori. 

Arbejdsgiverforeninger, Erhvervsråd o.l. indgår i denne kategori, idet de repræsenterer private 

organisationer, selvom de reelt set er foreninger og derfor burde indgå i foreninger og netværk-

kategorien.  

 Region-kategorien indeholder aktiviteter, som direkte og udelukkende organiseres af regionerne i 

Danmark.  

 Stat-kategorien indeholder aktiviteter, som staten står for. Dette indebærer ikke aktiviteter, der er 

helt eller delvist finansieret af et ministerium, men udelukkende aktiviteter som staten selv 

arrangerer og har udført. 

 Viden- og uddannelsesinstitutioner-kategorien dækker over de aktiviteter, der er organiseret af 

uddannelsesinstitutioner i Danmark.  Uddannelsesinstitutioner er særlige, idet de indgår både som 

arbejdspladser for udenlandske videnarbejdere, men også som uddannelsessted for internationale 

studerende, og har således både aktiviteter, der henvender sig til enten deres udenlandske 

videnarbejdere (GE4, i12, i13, i24) eller deres internationale studerende (i2, i26, i27) eller begge 

grupper sammen (i9).  

Hvis disse definitioner implementeres er opdelingen som i figur 3. 

Figur 3: Aktørfordeling  

 

For en oversigt over hvilke aktiviteter der er i hvilke kategorier, se bilag 9. 
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Foreninger og netværkskategorien tæller kun et ”initiativ”, men kunne være større hvis de forskellige 

internationale communities og klubber og de aktiviteter, der delvist er overtaget af frivillige, var en del af 

denne kategori. Aktiviteter organiseret af Arbejdsgiverforeninger, Erhvervsråd o.l. ville også hæve antallet, 

såfremt de indgik.  Kommune-kategorien ligger på samme niveau som de aktiviteter, der er sat i værk af 

private organisationer. Samarbejde-kategorien tæller flest aktiviteter. Dette skyldes, at jeg ikke inkluderer, 

hvem der samarbejder, men blot at der samarbejdes på tværs af aktører. Privat-kategorien synes stor, idet 

den indeholder aktiviteter organiseret af Arbejdsgiverforeninger og Erhvervsråd, men rene 

virksomhedsaktiviteter er der få af, kun to ud af de ti aktiviteter er rene virksomhedsaktiviteter (GE5, i50). 

De to beskrevne aktiviteter er begge indsendt af Vestas, og det ene er egentlig en del af det andet, idet 

sprogundervisningen for udenlandske videnarbejdere og deres partnere (GE5) er en del af de aktiviteter 

som People & Culture afdelingen står for (i50). Det er således kun én virksomhed, der har indsendt 

”initiativer”. Hvis man ser efter hvilke aktiviteter, der er arbejdspladsrelateret i de andre kategorier under 

aktør-parameteren, udvider dette feltet lidt, idet eksempelvis viden- og uddannelsesinstitutioner også – 

udover at være uddannelsesinstitutioner for studerende – ligeledes er arbejdspladser for udenlandske 

videnarbejdere. Hvis man lagde aktiviteterne under viden- og uddannelsesinstitutioner-kategorien ind 

under privat-kategorien, ville denne være meget større. Mange private organisationer og virksomheder 

indgår også i mange af de aktiviteter, som er klassificeret i samarbejde-kategorien. Det gør sig eksempelvis 

gældende for NytNetværk Sønderborg (i36), hvor lokale virksomheder som Danfoss og Siemens støtter 

projektet.  Stats-kategorien er lille, men ville være større, hvis finansiering indgik som kriterium i 

fordelingen. Region-kategorien ville også være en del større, hvis de aktiviteter, som udspringer af 

overordnede projekter, men som er lokalt forankret, var indeholdt i denne kategori. Projektet Modtagelse 

og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland (i32) indeholder eksempelvis otte 

aktiviteter, der er kategoriseret i andre kategorier10. Hvis region- og statskategorien lægges sammen med 

kommune-kategorien, repræsenterer dette det samlede antal aktiviteter fra myndigheder - et antal som er 

forholdsvis højt.  

Det er ikke kun Region Midtjyllands projekt (i32), som indeholder flere forskellige aktiviteter, der er 

kategoriseret som selvstændige aktiviteter. Det samme gør sig gældende for Welcometo-projektet (i51), 

som også er et overordnet projekt, der inkluderer syv forskellige kommuner. Et ”initiativ” (i25) refererer 

direkte til, at dette udspringer af projektet, men jeg har en formodning om, at flere af de beskrevne 

aktiviteter udspringer af Welcometo-projektet, idet Ringkøbing-Skjern, Roskilde og Vejle Kommune, som 

indgår, er selvstændigt repræsenteret ved flere beskrevne aktiviteter, dog uden at nævne Welcometo-

projektet. Det samme gør sig gældende for Vestas to aktiviteter (GE5, i50) som tidligere beskrevet. Samtidig 

er Danmarks Tekniske Universitets11 velkomstguide til udenlandske medarbejdere (i13) også en del af de 

aktiviteter, som deres International Faculty Services står for (i12). Københavns Universitets12 pendant til 

DTU’s International Faculty Services, International Staff Mobility (i24), står også for to selvstændigt 

beskrevne ”initiativer”: deres guide til personaleadministratorer (i31) og deres velkomstguide til 

udenlandske medarbejdere (i54). Talentville of Tomorrow (i44) er ligeledes udarbejdet af International 

Community i Århus (GE2). De aktiviteter, som er en del af et overordnet beskrevet ”initiativ”, klassificeres 

efter hvem, der er lokal aktør. Dette er gjort, fordi de kommuner, der eksempelvis er en del af Region 

                                                             
10 GE1, GE3, i3, i23, i39, i41, i46, i55 
11

 Herefter kaldet DTU 
12 Herefter kaldet KU 
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Midtjyllands overordnede projekt om modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft (i32), har valgt 

at implementere projektet forskelligt.  

5.2. Geografisk udbredelse 
Den geografiske udbredelse varierer fra aktivitet til aktivitet. Nogle aktiviteter er udelukkende lokale, dvs. 

afgrænset geografisk til et bestemt område i deres formål og udbredelse, mens andre er nationale og 

således udbredt over hele Danmark. For at få et overblik over hvor i Danmark aktiviteterne foregår 

geografisk, er man først nødt til at udskille de aktiviteter, der foregår på en bestemt arbejdsplads13, idet de 

således er forankret på arbejdspladsen, hvis geografiske placering ikke har betydning for aktiviteternes 

generelle udbredelse. Efter denne udskillelse er den geografiske fordeling som det ses i figur 4.   

Denne kategorisering er ikke efter, om det er selve Regionen, der har taget initiativet og går således ikke på 

aktøren, men derimod aktivitetens geografiske placering indenfor de fem danske regioner.  

Figur 4: Geografisk udbredelse 

 

For en oversigt over hvilke aktiviteter der er i hvilke kategorier, se bilag 9. 

Det ses, at især Region Midtjylland er stærkt repræsenteret sammen med Region Hovedstaden, mens der 

er knap så mange aktiviteter i de resterende regioner, dog opvejes dette af de mange nationale aktiviteter. 

Udover dette har nogle aktiviteter en kommunal afgrænsning, som til tider er uhensigtsmæssigt, idet 

nyankomne udlændinge i andre kommuner efterspørger aktiviteten i deres egen kommune, som 

eksempelvis ved Copenhagen Host Program (i7).  

5.3. Aktivitetstype 
De forskellige aktiviteter har alle et overordnet formål om at forbedre modtagelsen og fastholdelsen af 

udenlandske medarbejdere og internationale studerende, men midlet og fokus til at nå målet er forskellig 

fra et ”godt eksempel” til et andet, samt fra ”initiativ” til ”initiativ”. Der benyttes nemlig forskellige typer af 

                                                             
13 GE4, GE5, i9, i12, i13, i24, i31, i43, i50, i54 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

A
n

ta
l 



31 
 

aktiviteter. Man kan, som med aktør-parameteren, søge på forskellige aktivitetstyper på expatviden.dk,14 

dog er denne opdeling efter min vurdering ikke optimal. Jeg har derfor valgt at lave min egen kategorisering 

med en mere eksplicit opdeling.  

Min kategorisering indeholder følgende typer:  

 Integration på arbejdspladsen, dvs. aktiviteter, der omhandler den udenlandske videnarbejders 

integration på arbejdspladsen.  

 Job til medfølgende partner, dvs. aktiviteter, hvis primære formål er at optimere den medfølgende 

partners arbejdsmarkedsintegration, dog uden at inkludere danskkurser, der er kategoriseret under 

sprog- og kulturtilegnelse.  

 Andre aktiviteter til partner, dvs. aktiviteter, der er målrettet den medfølgende partner, men som 

ikke omhandler arbejdsmarkedsintegration.  

 Tilbud til børn, dvs. aktiviteter, der forbedrer børnenes trivsel. Dette inkluderer ikke information 

om pasningsmuligheder, men dog udvidelse af antallet af skolepladser, samt aktiviteter der 

inkluderer børn. 

 Myndighedskontakt og borgerinformation, dvs. aktiviteter, hvor kontakten med myndigheder 

enten forbedres eller hjælpes på vej.     

 Sprog- og kulturtilegnelse, dvs. aktiviteter, hvor fokus er på hjælp til at lære det danske sprog og 

kultur at kende, herunder også kulturarrangementer og aktiviteter.  

 Social integration, dvs. aktiviteter, der faciliterer et socialt liv og mødet mellem mennesker. 

 Videndeling, dvs. aktiviteter, som er kilde til direkte videndeling blandt interessenter.  

 Forventningsafstemning, dvs. aktiviteter som inkluderer forventningsafstemning før ankomsten. 

Fordelingen af de beskrevne ”initiativer” og ”gode eksempler” efter aktivitetstype ses i figur 5.  

De få aktiviteter, der omhandler integration på arbejdspladsen, indeholder dels tilgængelig information 

om arbejdspladskultur - organisationsspecifikt (i12, i50) eller generelt (i29, i33) - dels netværk, og 

information om dette (i13, i54), på arbejdspladsen (GE4, i12, i24) og særskilte HR afdelinger (i12, i24, i5o). 

Aktiviteterne, der koncentrerer sig om den medfølgende partner, er delt op i aktiviteter, der omhandler 

arbejdsmarkedsintegration og aktiviteter, der omhandler andet end arbejdsmarkedsintegration. Hvis man 

lægger de to grupper af aktiviteter sammen, hvilket således er det totale antal af aktiviteter, der 

koncentrerer sig særligt om den medfølgende partner, er deres antal forholdsvis højt. Aktiviteterne, der 

omhandler arbejdsmarkedsintegration, inkluderer forskellige former for tiltag, blandt dem er kurser og 

vejledning om det at søge job i Danmark15, CV og jobbank med særlig fokus på ledige med udenlandsk 

baggrund (i48, i53) og facilitering af arbejdsmarkedsintegration gennem samarbejde mellem forskellige 

aktører (GE2, i32, i51, i53). Etablering af netværk som Novum, der er en interesseorganisation for 

højtuddannede udlændinge (i34), og afholdelse af netværksarrangementer (i17, i50) er også med til at 

skabe bedre jobmuligheder for medfølgende partnere. Mentorprogrammer, hvor den ledige matches med 

en erhvervsvært, er også værdifulde i denne sammenhæng (i7, i17, i36, i45). Vestas spouse-booklet gør 

                                                             
14 For en oversigt over expatviden.dks fordeling af aktører, se bilag 8 

15 GE4, i6, i10, i17, i21, i34, i41, i49, i50, i55 
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ligeledes opmærksom på den medfølgende partners kompetencer (i50). Når det kommer til aktiviteter for 

den medfølgende partner, der omhandler andet end arbejdsmarkedsintegration, er der eksempelvis tale 

om netværk forbeholdt den medfølgende partner (GE2, i12, i24), eller inkludering af den medfølgende 

partner i de tilbud, den udenlandske videnarbejder får (GE4, GE5). Struer International Living (i42) laver 

ikke specifikke aktiviteter til de medfølgende partnere, men det er oftest de medfølgende partnere, der 

deltager ved deres forskellige sociale netværksaktiviteter, derfor er de taget med under denne type af 

aktivitet. Consortium for Global Talent (i5) har ligeledes fokus på den medfølgende partner og dennes 

trivsel. 

Figur 5: Aktivitetstype 

 

For en oversigt over hvilke aktiviteter der er i hvilke kategorier, se bilag 9. 

De få aktiviteter, der indeholder aktiviteter rettet mod børn, omhandler primært udbuddet af 

internationale skolepladser (i5, i27) og en reservebedste-ordning i kommunalt regi (i10).  Hvis information 

om pasningsmuligheder16 var inkluderet ville denne typekategori blive betydelig større. Samtidig kunne 

man også vælge at inkludere de sociale aktiviteter, der inkluderer hele familien og dermed højst 

sandsynligvis også børnene, hvormed kategorien ville vokse endnu mere. Dog tyder det på, at nogle af disse 

sociale aktiviteter er mere børnevenlige end andre, især julefest for børnene (i24) og sociale arrangementer 

                                                             
16 GE1, GE3, i3, i23, i39, i41, i46, i55 
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som rundbold og spis i naturen synes mere børnevenlige frem for gåhjemmøder (GE4) og tilbud om 

middage og oplysende foredrag (i23). Derfor er disse ikke inkluderet. 

Mange aktiviteter omhandler den udenlandske videnarbejders kontakt til myndighederne, særligt i forhold 

til at ankomme og få styr på det praktiske, men også i forhold til forbedring af det offentlige Danmarks 

service på området. Mange aktiviteter omhandler mulighed for at få relevant information fra 

myndighederne på engelsk17. En del af dette er princippet om one-stop-shop, altså samling af al 

information og myndighedskontakt ét sted, som eksempelvis i Struer kommunes informationsskranke (i42), 

Region Syddanmarks (i10) og Region Nordjyllands (i48) velkomstcentre eller International Citizen Service 

centrene (i21). Andre aktiviteter inkluderer hjælp i forbindelse med kontakt til de danske myndigheder fra 

arbejdsgiver eller andre aktørers side18. En aktivitet fokuserer på sproglig opkvalificering af kommunens 

medarbejdere (GE3). Derudover beskæftiger nogle aktiviteter sig med internationalisering af 

myndighedskontakten igennem samarbejde mellem flere forskellige aktører (i5, i32, i51). 

Antallet af sprog- og kulturtilegnelsesaktiviteter er forholdsvis højt. En del aktiviteter omhandler decideret 

sprogtilegnelse. Dette kan være sprogkurser i offentlig regi (i10, i17, i51) eller på selve arbejdspladsen 

(GE5, i9, i24, i43, i48, i50). Det kan også være igennem sproglige mentorordninger på arbejdspladsen (GE5) 

eller udenfor arbejdspladsen (i7). Derudover rådgiver Novum (i34) om sprogkurser, mens Ringkøbing Fjord 

Erhvervsråds informationshåndbog til arbejdsgivere også indeholder et afsnit om kommunikation og sprog 

(i46). Kulturtilegnelsesaktiviteterne kan være kulturarrangementer (i4, i8, i49, i55), deciderede 

kulturkurser (i10, i12, i17, i36, i48, i50), skriftlig information om dansk kultur (i29, i33) eller 

kulturværtsprogrammer (i7, i47). Informationen er sparsom i de enkelte beskrevne ”initiativer”, og af 

ressourcemæssige årsager har det ikke været muligt at gå dybere ind i, hvad de forskellige aktiviteter har 

handlet om, dog har jeg en formodning om, at kulturarrangementer ikke nødvendigvis har noget at gøre 

med dansk kultur som sådan, men nærmere er kulturelle tilbud.  

Social integration forsøges faciliteret på forskellige måder. Min kategorisering er meget bred og spænder 

vidt, hvilket også gør, at den syner meget stor. Jeg har eksempelvis inkluderet de aktiviteter, der blot 

informerer om kultur- og fritidsaktiviteter og ikke som sådan nødvendigvis arrangerer fritidsaktiviteter19. 

Men det at vide, at muligheden for fritidsaktiviteter eksisterer, er første skridt på vejen til et aktivt og 

socialt fritidsliv, derfor er de inkluderet. Der er for det meste tale om, at informationen findes i 

velkomstpakker eller på hjemmesider i kommunalt regi. Expat Fair (i14) er dog en messe, som samler 

udbuddet af fritidsaktiviteter. DGIs20 velkomstagenter er en anden måde at informere om fritidstilbuddene 

på (i47). Værts- og mentorprogrammer (i7, i8, i10, i11, i30, i36, i45, i47, i48) er også en måde at facilitere 

mødet mellem mennesker på, samt guider om hvordan man bedst laver et værtsprogram (i1). Sociale 

arrangementer og netværk udenfor arbejdsplads regi er også med til at facilitere mødet mellem mennesker 

og sikre en social integration21. Oftest er der tale om internationale klubber eller netværk, der arrangerer 

events i lokalområdet. Social integration kan dog også faciliteres igennem arrangementer og netværk på 

arbejdspladsen (GE4, i12, i24, i43, i50, i54). At disse også indebærer bedre integration på arbejdspladsen er 

                                                             
17 GE1, GE2, i3, i10, i11, i17, i21, i32, i33, i35, i41, i42, i45, i48, i49, i52, i53, i55 
18 i12, i13, i15, i24, i29, i31, i46, i54 
19 GE1, i3, i10, i14, i21, i29, i33, i37, i38, i42, i47, i51, i52, 55 
20

 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger 
21 GE2, i4, i5, i10, i15, i17, i20, i23, i25, i32, i34, i38, i39, i45, i48, i49 



34 
 

blot et plus. Formålet med Project Newcomers (i37, i38) er at synliggøre bibliotekernes rolle som 

kulturinstitution overfor de udenlandske videnarbejdere og dermed åbne flere muligheder for den 

udenlandske videnarbejder til at indgå i sociale relationer i fritiden.  

En del aktiviteter indeholder videndeling blandt interessenter, der arbejder med området. Disse er således 

aktiviteter, som er kilde til direkte videndeling for interessenter i form af eksempelvis guides (i1, i18, i44, 

i46) eller deciderede kurser (i48) i, hvordan man som virksomhed bedst kan modtage og fastholde 

udenlandske videnarbejdere. Videndeling kan også være internt i organisationen ved manualer til lokale 

medarbejdere, om hvordan man forholder sig til nye udenlandske videnarbejdere (i31). Nogle aktiviteter er 

et samarbejde om videndeling blandt forskellige aktører (i37, i41, i45, i51), som HR Forum i 

trekantsområdet (i45), hvor HR medarbejdere fra de lokale virksomheder mødes for at erfaringsudveksle, 

hvorefter denne information videregives til de lokale myndigheder, såfremt det er relevant. Andre 

aktiviteter22, som ikke direkte indeholder videndeling blandt interessenter, der arbejder med området, kan 

dog stadig udgøre et forum for videndeling. Ofte er der tale om information, service eller vejledning, som 

både er tilgængelig for udenlandske videnarbejdere og for virksomheder. Disse aktiviteter omhandler ofte 

virksomhedernes og den udenlandske videnarbejders kontakt til myndighederne. Velkomstcentrene i 

Nordjylland (i48) tilbyder eksempelvis en hotline-servicefunktion, hvor både virksomheder, udenlandske 

videnarbejdere og lokale partnere kan henvende sig og få hjælp og vejledning til lovgivning, offentlige 

tilbud o.l.. Et andet eksempel er Struer Kommunes internationale informationsskranke (i42), som egentlig 

er tiltænkt udenlandsk arbejdskraft og studerende, men som også benyttes af kommunens egne 

medarbejdere i de tilfælde, de har behov for at finde svar på skæve henvendelser.  

De to aktiviteter, der handler om forventningsafstemning, er publikationen Living and working in Denmark 

– an expat perspective (i29) og DTU’s formidling af kontakt mellem nuværende og potentielle udenlandske 

videnarbejdere før ansættelsen (GE4).  

5.4. Sammenfald 
Nogle aktiviteter er helt unikke, som eksempelvis Ringkøbing-Skjern Kommunes sprogundervisning til de 

kommunale medarbejdere (GE3), mens andre aktiviteter minder meget om hinanden, dog med forankring 

indenfor forskellige geografiske områder. Dette er eksempelvis tilfældet med Copenhagen Host Program 

(i7) og Frederiksberg Kommunes aktiviteter (i17). Begge ”initiativer” indeholder et samarbejde med 

Foreningen Nydansker om erhvervsmentorer samt et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om 

kulturværter. Det ene ”initiativ” er blot begrænset til Københavns Kommune (i7), det andet til 

Frederiksberg Kommune (i17). Det samme gør sig gældende for International Cafe Struer (i20), 

International Society, Herning – Ikast-Brande (i23), International Tuesday (i25) og Ringkøbing-Skjerns 

Internationale Klub (i39), som alle er en form for international social klub, som arrangerer sociale events. 

De to ”initiativer” Cultural Family Network (i8) og Mentorfamilier (i30) indeholder ligeledes begge en 

mentorordning mellem udenlandske videnarbejdere og deres familier og lokale medarbejdere og deres 

familier på arbejdspladsen. Foreningen Nydansker er medaktør på begge ”initiativer”, den eneste forskel 

synes at være, at forskellige virksomheder har deltaget. Mange aktiviteter er eksempler på, at kommuner 

eller regioner har oversat deres hjemmeside til engelsk, samt inkluderet særlige punkter med relevant 

information til målgruppen (i3, i10, i33, i52). Disse aktiviteter minder således også meget om hinanden. Det 

                                                             
22 i3, i15, i21, i23, i24, i32, i34, i42, i48, i52, i53 
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samme gør sig gældende for guider til udenlandsk arbejdskraft fra forskellige kommuner med praktisk info, 

som er lokal tilpasset (GE1, i35, i49, i52).  Struer international Living (i42) minder også meget om 

International Citizen Service (i21) blot på lokalt niveau. Også Region Midtjyllands projekt om modtagelse og 

fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft (i32) og Region Nordjyllands projekt om Velkomstcentre (i48) 

minder om hinanden, idet de begge er projekter, der indeholder mange forskelligartede aktiviteter 

indenfor den specifikke region i samarbejde med lokale konsortier.  Udover det har DTU en velkomstguide 

til deres udenlandske videnarbejdere (i13), hvilket KU også har (i54). Her er det interessant at bemærke, at 

ingen virksomheder har indsendt eksempler, der minder om dette. De mange sammenfald indikerer, at der 

allerede har været en del videndeling blandt aktører, som har resulteret i, at nogle aktører har kopieret 

andres gode aktiviteter.  

6. Analyse 
De ”gode eksempler” og ”initiativer”, der beskrives på expatviden.dk, afhjælper hver især et eller flere 

forhold, som kan forhindre fastholdelse af udenlandske videnarbejdere i Danmark. I det følgende 

analyseres datamaterialet på en måde, som fremhæver de vigtigste elementer af dette. Der gøres 

opmærksom på, at når der henvises til tilfredshedsundersøgelser fra de enkelte ”initiativer” eller ”gode 

eksempler”, skal der tages forbehold for, at jeg intet kendskab har til, hvordan man er kommet frem til 

resultatet af undersøgelserne, deriblandt svarprocenten eksempelvis.  

6.1. Få virksomhedsaktiviteter, meget samarbejde 
Det viste sig, at indsamlingen på expatviden.dk manglede rene virksomhedsaktiviteter. Det indikerer, at 

virksomhederne ikke lever op til deres ansvar ved en efterspørgselsstyret rekrutteringstilgang, dog kan der 

kan være flere forklaringer på dette. Det kan være, at fokus i forbindelse med indsamlingen af initiativer 

har været på videndeling på tværs af aktører, altså på tværs af virksomheder, myndigheder og uafhængige 

netværk og foreninger, frem for rene virksomhedsaktiviteter, derfor også den store andel 

samarbejdsaktiviteter. Dette kommer muligvis som følge af, at det i Danmark er blevet påvist, at 

udenlandske videnarbejdere netop oplever problemer med kontakten til det offentlige samt i forbindelse 

med den medfølgende partners arbejdsmarkedsintegration (REG LAB, 2012:49-51). Grunden kan også 

være, at virksomhederne ikke har været opmærksomme på, at man indsamlede erfaringer til 

expatviden.dk, og at aktiviteterne eksisterer ude på de danske arbejdspladser, men blot ikke er 

repræsenteret i expatviden.dks indsamling. Det kan også være, at private organisationer er repræsenteret i 

mindre grad, fordi de slet ikke ansætter udenlandske videnarbejdere og således ikke besidder en 

geocentrisk tilgang til rekruttering (Perlmutter, 1969). Grunden til at virksomhederne har en etnocentrisk 

tilgang til rekruttering kan være at de tænker mere kortsigtet og ikke ser potentialet i udenlandske 

videnarbejdere på lang sigt (Larsen, 2006:354). Det kan også være, at virksomhederne ikke i høj nok grad er 

opmærksomme på, at udenlandske videnarbejdere har særlige behov, hvilket kan indikere en manglende 

national internationalisering hos det private erhvervsliv. Danske virksomheder gør ved ansættelse af en 

udenlandsk videnarbejder således blot brug af deres almindelige procedurer og anerkender således ikke, at 

denne gruppe har særlige behov (REG LAB, 2012:40). Det kan også skyldes, at virksomhederne simpelthen 

ikke skriver deres erfaringer ned (Aaen & West:405-406).  

En anden forklaring kan være, at virksomhederne helt har undladt at sende ”initiativer” ind, idet det for 

nogle virksomheder kan være et konkurrenceparameter, hvordan man fastholder udenlandske 
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videnarbejdere, fordi mange virksomheder konkurrerer om de samme kompetencer og dermed ikke ønsker 

at dele de erfaringer, de har gjort sig, med konkurrenterne (Aaen & West:406-409). Dog er Consortium for 

Global Talent (i5), som repræsenterer 18 større virksomheder i Danmark, positive overfor Copenhagen 

Capacitys nye projekt Copenhagen Talent Bridge, hvis formål er at overføre de store virksomheders 

erfaringer til de små og mellemstore virksomheder (Aaen & West:476-482). Consortium for Global Talents 

positive tilkendegivelser i dette tilfælde kan muligvis skyldes, at hvis små og mellemstore virksomheder 

også bliver gode til at modtage og fastholde udenlandske videnarbejdere, vil der dermed skabes et større 

internationalt miljø og et stærkere udgangspunkt for øget internationalisering af samfundet, som er med til 

at forbedre rammerne for udenlandske videnarbejdere, både fagligt og socialt (Aaen & West:487-492). 

Hvis man følger Harzing & Christensens tese (2004:616) om, at mislykkede udstationeringer skyldes 

almindelige HRM relaterede forhold, ville det ikke være bekymrende, at der ikke er nogle 

virksomhedsaktiviteter, der fokuserer på udenlandske videnarbejdere. Larsen (2006:371) derimod er uenig 

og pointerer, at de særlige forhold ved en udstationering – og dermed også for en udenlandsk 

videnarbejder i Danmark ifølge min fortolkning - gør, at denne adskiller sig fra en almindelig ansættelse, og 

således er det bekymrende, at der er få virksomhedsaktiviteter repræsenteret. De manglende 

virksomhedsaktiviteter, på trods af at målsætningen er at få flere på expatviden.dk (Aaen & West:412), kan 

således være et udtryk for, at der stadig er et tomrum her, at virksomhederne ikke anerkender eller er klar 

over, at udenlandske videnarbejdere har andre behov end lokale medarbejdere. De beskrevne aktiviteter 

på expatviden.dk ville i så fald være en anledning til, at virksomheder kunne drage nytte af andres 

erfaringer og dermed blive opmærksomme på, at hvis man vil udnytte de kompetencer, udenlandske 

videnarbejdere kan give en virksomhed optimalt, så skal der tages hånd om de særlige forhold, der påvirker 

udenlandske videnarbejdere.  

Det, at mange aktiviteter udgør et samarbejde mellem forskellige instanser, viser, at der er en 

helhedsorienteret tilgang til at fastholde udenlandske videnarbejdere. Styrelsen for Fastholdelse og 

Rekrutterings vidensforum er med til at styrke denne helhedsorienterede tilgang ved at samle alle 

relevante aktører indenfor området (Aaen & West:367-374). Dette er i tråd med, at det ikke kun er 

virksomhedens ansvar at fastholde udenlandske videnarbejdere, men at andre forhold i samfundet også 

spiller en rolle (Seidelin:301-304; Tung, 1981:76). Selvom det ved efterspørgselsstyret rekrutteringstilgang 

primært er virksomhederne, der har ansvaret for fastholdelsen (Thuesen et al., 2011:36-37), er de stadig til 

en vis grad afhængige af, at de offentlige myndigheder eksempelvis fungerer optimalt, selvom en borger er 

fra udlandet (Seidelin:368-372).  

6.2. Den geografiske ubalance 
Det viste sig, at mange af aktiviteterne er koncentreret i henholdsvis Hovedstadsregionen og i Region 

Midtjylland. Overordnet set kan det forklares ud fra, at hovedstadsområdet og særlige områder i Region 

Midtjylland har en stor andel af udenlandske videnarbejdere (Oxford Research & Copenhagen Post, 

2010:18). Når områder tiltrækker større grupper af udenlandske videnarbejdere, øges behovet for 

videndeling og udvikling af aktiviteter. Her spiller andelen af store lokale virksomheder sandsynligvis også 

en rolle, idet Midtjylland og Hovedstadsområdet har høj koncentration af virksomheder, der har brug for 

højtuddannet arbejdskraft; Vestas har bl.a. en afdeling i Ringkøbing-Skjern Kommune, og Struer Kommune 

er kendt for at huse Bang og Olufsen. Det kan også være, fordi International Community i Århus (GE2) har 

været meget aktiv (Aaen & West:388-389; Seidelin:333). International Community kan dog også være 
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opstået ud fra et behov pga. koncentrationen af udenlandske videnarbejdere. Underordnet set kan det, 

som tidligere forklaret, være, fordi en del aktiviteter er eksplicit beskrevet, selvom de egentlig er en del af 

det overordnede projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland, som i 

sig selv er et beskrevet ”initiativ” (i32). Andre undersøgelser (Thuesen et al., 2011:202) understøtter dog 

tilstedeværelsen af den geografiske ubalance i Danmark, eksempelvis findes den relevante information ikke 

på engelsk i 35 kommuner (Thuesen et al., 2011:63). Hermed bliver det også sværere for små og 

mellemstore virksomheder at kunne ansætte udenlandsk arbejdskraft, idet de ikke kan henvise dem til 

relevant information på engelsk, men selv må hjælpe den enkelte videnarbejder med at få alt, der 

omhandler myndighederne på plads. Således er International Citizen Service (i21) også blevet kritiseret for 

deres fysiske begrænsning indenfor fire kommuner (Thuesen et al., 2011:67). 

De nationale ”initiativer” som eksempelvis Expat in Denmark (i15) og Work in Denmark (i53) har i kraft af 

deres nationale status en mulighed for at sætte aktiviteter i gang på tværs af lokalsamfund, kommuner og 

regioner. Dette er smart i forhold til udfordringen med små og mellemstore virksomheder, som ikke har de 

samme muligheder som de store virksomheder (Larsen, 2006:354; Seidelin:276-279), der med mange 

udenlandske videnarbejdere lettere kan skabe et miljø og et netværk for dem med sociale og faglige 

aktiviteter (Seidelin:279-285).    

6.3. Aktivitetstyperne 

6.3.1. Integration på arbejdspladsen 

Ifølge Tung (1981:76) skyldes den mislykkede udstationering oftest medarbejderens manglende tilpasning. 

Det specificeres ikke nærmere, hvad dette dækker, men det dækker sandsynligvis manglende tilpasning 

såvel på den nye arbejdsplads som i det omkringliggende samfund. Hvis vi her fokuserer på tilpasningen på 

den nye arbejdsplads og ikke på det omkringliggende samfund, idet dette behandles i andre afsnit, er det 

begrænset, hvor mange aktiviteter der egentlig støtter den udenlandske videnarbejder på selve 

arbejdspladsen23. Dette hænger sammen med de manglende virksomhedsaktiviteter, som tidligere 

beskrevet.   

På trods af at virksomhedskultur er påvirket af den nationale kultur (Almond & Tregaskis, 2007:667; 

Hofstede & Hofstede, 2006:51; Wood & Collings, 2009:304; Wood et al., 2009:282), findes der ikke kun én 

dansk arbejdspladskultur (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:30), idet arbejdspladskulturen også 

kan variere fra virksomhed til virksomhed. Når det kommer til generel information om arbejdspladskulturen 

i Danmark, er Living and working in Denmark – an expat perspective (i29) et passende eksempel, idet 

publikationen inkluderer et afsnit om arbejdspladskulturen generelt i Danmark. Dette er fortalt af andre 

udenlandske videnarbejdere, hvilket gør det mere realistisk, idet danskere kan have et særligt syn på deres 

egen arbejdspladskultur, mens udenlandske videnarbejdere muligvis bider mærke i andre ting, som de 

synes er vigtige at fremhæve. Kulturkurser i dansk kultur kan således også hjælpe den udenlandske 

videnarbejder til at falde til på arbejdspladsen. Hvis disse udbydes af arbejdsgiveren som eksempelvis på 

DTU (i12) og hos Vestas (i50), påvirkes indholdet sandsynligvis af den enkelte organisations 

arbejdspladskultur. Danske arbejdspladser er ofte karakteriseret ved at have en lav magtdistance (Hofstede 

& Hofstede, 2006). Dette forvirrer udenlandske videnarbejdere og gør dem i tvivl om, hvem der egentlig 

tager beslutningerne (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:32). Danske arbejdspladser er også oftest 

                                                             
23 GE4, i12, i13, i24, i29, i33, i50, i54 
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præget af teamwork med en høj grad af selvstændighed, hvilket for nogle kan synes langsommeligt og ikke 

særlig effektivt (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:34). Igennem information og kurser kan 

kulturchokket på arbejdspladsen således mindskes. De fleste udenlandske videnarbejdere er dog glade for 

den danske arbejdskultur (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:30), hvilket også kunne forklare den 

lave andel af aktiviteter, der omhandler integration på arbejdspladsen.  

Netværk for de udenlandske videnarbejdere på arbejdspladsen er også med til at styrke deres integration 

på arbejdspladsen (GE4, i12, i24), samt udvikle sociale relationer. DTU’s (i13) og KU’s (i54) velkomst 

brochurer er med til at informere om dette. Ifølge Harzing & Christensens (2004) overbevisning ville 

almindelige HRM procedurer være dækkende for den udenlandske videnarbejders integration på 

arbejdspladsen, men i og med at den udenlandske videnarbejder ikke på forhånd har et netværk generelt i 

Danmark, som en lokal medarbejder vil have, kan netværk på arbejdspladsen være mere brugbart for en 

udenlandsk videnarbejder end for en lokal.  

HR afdelinger, der udelukkende beskæftiger sig med udenlandske videnarbejdere, som på DTU (i12), KU 

(i24) og hos Vestas (i50), er med til at skabe en bevidstgørelse i organisationen om de udenlandske 

videnarbejdere. Det signalerer, at der er en holdning i organisationen om, at andre forhold gør sig 

gældende ved ansættelse af en udenlandsk videnarbejder frem for en lokal (Larsen, 2006:371). 

Afdelingerne koncentrerer sig således ikke blot om de forhold, der gør sig gældende på arbejdspladsen, 

men inkluderer også livet udenfor arbejdstiden i tråd med Tungs (1981:76) helhedsorienterede tilgang, 

hvormed arbejdsgiveren således lever op til sit ansvar ved den efterspørgselsstyrede rekrutteringsstrategi 

(Thuesen et al., 2011:36-37). Ved at skabe ét sted, hvor al viden og erfaring på området er samlet, ved både 

udenlandske videnarbejdere og lokale personalemedarbejdere, hvor de kan henvende sig for at få 

kompetent hjælp og vejledning. En central enhed kan ligeledes skabe kontakt til alle udenlandske 

videnarbejdere i organisationen på tværs af afdelinger.  

6.3.2. Den medfølgende partner 

Flere af de beskrevne aktiviteter forsøger at bygge bro mellem nyankomne udlændinge og det danske 

arbejdsmarked. Idet der i denne afhandling fokuseres på udenlandske videnarbejdere, der allerede har et 

arbejde, når de kommer til Danmark, vil det primært være deres medfølgende partnere, der kan drage 

nytte af dette. Det, at aktiviteterne forsøger at hjælpe de medfølgende partnere i job, stemmer godt 

overens med den generelle viden om partnerens rolle i den udenlandske videnarbejderes fastholdelse 

(Tung, 1981:76; Cole, 2011; Aaen & West:218-221; Seidelin:184-186). De medfølgende partnere har ofte et 

mere negativt syn på - samt er mere bekymret over - det at flytte til et andet land (Forster, 1997:423), samt 

bekymrede over om de kan komme i arbejde (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:47). Det er 

således vigtigt, at partneren både får et netværk og kommer i arbejde i modtagerlandet (Seidelin:181); især 

hvis der er tale om par, hvor begge er optaget af deres karrierer (Forster, 1997:423; Cole, 2011), hvilket er 

en trend, som spås til at blive mere og mere udbredt (Forster, 1997:427; REG LAB, 2012:37). I den danske 

kontekst er størstedelen af de medfølgende partnere således også i arbejde før de kommer til Danmark 

(Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:51). Særligt i Danmark kan det være ekstra vigtigt, at begge 

parter arbejder, fordi leveomkostningerne er så høje (Thuesen et al., 2011:37-38). Fordi det er mest 

normalt, at begge parter arbejder, hænger den medfølgende partners arbejdsmarkedsintegration også 

sammen med den sociale integration, idet der i Danmark ikke er tradition for hjemmegående husmødre 

(Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:88). En tredjedel af de udenlandske videnarbejdere 
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medbringer en partner til Danmark (Jacobsen et al., 2011:17)24, og hvilket således har stor betydning for 

fastholdelsen af den udenlandske videnarbejder.  

For at hjælpe de medfølgende partnere i job benyttes ifølge expatviden.dk flere forskellige metoder i 

Danmark. Der er eksempelvis oprettet CV- og jobbanker specifikt for udenlandske ansøgere (i48, i53). I 

Nordjylland har man dog haft begrænset succes med dette indtil videre pga. begrænset arbejdsudbud i 

området (i48). Dette bekræftes af tal, der viser, at de fleste partnere har et job, hvis de er bosiddende i 

Region Sjælland, mens Region Nordjylland er helt i bund (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:49). 

Hvis den udenlandske videnarbejder og dennes familie bor udenfor de store byer, er det således også 

vigtigere for dem at få hjælp til den medfølgende partners arbejdsmarkedsintegration (Oxford Research & 

Copenhagen Post, 2010:23). De medfølgende partnere tilbydes kurser og vejledning i jobsøgning25, hvilket 

er med til at øge muligheden for at komme i job, idet jobsøgning som så meget andet er kulturelt betinget 

(Larsen, 2006:21; Hofstede & Hofstede, 2006:131-132). Hvis den medfølgende partner ikke har knækket 

den kulturelle kode til det danske arbejdsmarked, er CV- og jobbank ingen hjælp.  

Netværk er også vigtig for at få et job i Danmark, idet virksomheder ofte er små (Seidelin:203-204; Larsen, 

2006:21), og det kan være svært for medfølgende partnere at udnytte deres netværk, idet deres netværk til 

at starte med i Danmark er begrænset. Ifølge Cole (2011:1524) er facilitering af netværk det vigtigste 

element for de medfølgende partnere, når det kommer til arbejdsmarkedsintegration, hvilket flere aktører i 

Danmark er opmærksomme på. Novum (i34) forsøger eksempelvis at være bindeled mellem danske 

virksomheder og den udenlandske arbejdskraft. Der afholdes også netværksarrangementer i både 

kommunalt regi i Frederiksberg Kommune (i17) samt på Vestas (i50). Work in Denmark (i53) udnytter også 

deres kontakt til virksomheder for at formidle kontakten mellem jobsøger og virksomhed (Aaen & West: 

238-240).  

Samarbejde på tværs af aktører er også repræsenteret på expatviden.dk. International Community (GE2) i 

Århus har eksempelvis faciliteret et netværk, hvor de lokale virksomheder hjælper hinanden med at få de 

medfølgende partnere i job. Arbejdsgiverne tager således et ansvar, når det kommer til forhold, der ligger 

udenfor deres normale ansvarsområde, hvilket stemmer godt overens med den efterspørgselsstyrede 

rekrutteringstilgang (Thuesen et al., 2011:36-37), samt den generelle viden om vigtigheden af hjælp til den 

medfølgende partners arbejdsmarkedsintegration (Cole, 2011).  Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering 

har dog også fokus på den beskæftigelsesrettede indsats på kommunalt plan og vil eksempelvis til 

næstkommende møde i kommunenetværket, som samler repræsentanter fra kommuner, fokusere på 

netop dette (Aaen & West:383-384).  

Hjælpen til at komme i job støttes også igennem mentorordninger, hvor udlændinge matches med danske 

erhvervsaktive (i7, i17, i36, i45) for på den ene side at give udlændingene bedre muligheder for succes på 

det danske jobmarked, og på den anden side at danske erhvervsaktive, gennem mødet med andre kulturer, 

udvikler interkulturelle kompetencer (Hall, 1981:3; Hofstede & Hofstede, 2006:344) og får øjnene op for de 

kvaliteter, som udlændingene besidder. NytNetværk-initiativet i Sønderborg er et eksempel på dette (i36). 

Det kører på ottende år med en succesrate på 63 ud af 84 deltagere i job. Programmerne er frivilligt 

                                                             
24 Tallene dækker over højtuddannede indvandrere, defineret som indvandrere der ansættes i job, der normalt kræver 
en lang videregående uddannelse, i årene 2003 til 2009. Dette gælder samtlige referencer til denne rapport. 
25 GE4, i6, i10, i17, i21, i34, i41, i49, i50, i55 
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baseret og skaber - udover viden om den danske arbejdsmarkedsmodel hos de nyankomne – også sociale 

relationer blandt frivillige og de nyankomne udlændinge. Vestas’s Spouse booklet (i50), som gør 

opmærksom på de medfølgende partneres kompetencer, er også en måde at få arbejdsgivere til at opdage 

fordelene ved denne gruppe potentielle arbejdstagere.  

I Danmark har danskkundskaber også stor betydning for den medfølgende partners mulighed for job (BIF, 

2012:5). De aktiviteter, hvor sprogundervisning i dansk indgår, kan således øge den medfølgende partners 

mulighed for job i Danmark (Aaen & West:187-189). En mulighed for at komme denne udfordring til livs er, 

at virksomhederne her har et ansvar for at sænke kravet til danskkundskaber en smule (Seidelin:417-420). 

Hvis partnerens engelskniveau ligeledes ikke er højt, kunne det måske også tænkes, at kurser i engelsk 

kunne være en god ide, idet chancen for at få job i en virksomhed, hvor arbejdssproget er engelsk således 

øges. På den anden side vil den medfølgende partners engelsk niveau sandsynligvis være højt nok i par, 

hvor begge parter ønsker en karriere, da partneren oftest også vil være højtuddannet (Cole, 2011).  

Udover at det er vigtigt for den medfølgende partner at få job, fokuserer nogle tiltag på den medfølgende 

partners behov generelt, eksempelvis igennem netværk forbeholdt medfølgende partnere (GE2, i12, i24). 

Tiltag på den udenlandske videnarbejders arbejdsplads kan også åbnes op for partneren for at 

imødekomme dette (GE4, GE5). Hermed føler partneren sig ikke isoleret og får mulighed for at møde andre 

i samme situation, hvilket stemmer godt overens med behovet for at inkludere hele familien i 

fastholdelses-indsatsen (Tung, 1981:76; Cole, 2011; Forster, 1997).  

6.3.3. Børn 

Få aktiviteter på expatviden.dk er direkte henvendt til medfølgende børn af den udenlandske 

videnarbejder, hvilket er problematisk, fordi ikke kun den medfølgende partner har indflydelse på, om en 

udenlandsk videnarbejder fastholdes, også har børn har betydning for fastholdelsen. Cirka en fjerdedel af 

de udenlandske videnarbejdere, der kommer til Danmark for at arbejde, medbringer børn (Jacobsen et al., 

2011:17). Børnenes indflydelse på den udenlandske videnarbejders fastholdelse hænger dog sammen med 

den medfølgende partners rolle, idet de især er bekymrede for, hvilken betydning flytningen til et andet 

land har for deres børn og disses uddannelse (Forster, 1997:425). Det er således vigtigt, at der er adgang til 

passende pasningsmuligheder for børnene eller, såfremt de er i skolealderen, mulighed for at påbegynde 

eller fortsætte deres uddannelse (REG LAB, 2012:37). 

 Tal viser, at over 50 % af de medbragte børn er under 7 år (Jacobsen et al., 2011:17) og således burde 

benytte dagsinstitutionspladser, men at meget få udenlandske videnarbejdere bruger offentlige 

institutionspladser (Jacobsen et al., 2011:18). Det kunne tyde på, at børnene enten passes hjemme af den 

medfølgende partner eller af en tredjepart, og således ikke i lige så høj grad kommer i kontakt med det 

omkringliggende danske samfund. Grunden til, at mange familier med børn i institutionsalderen ikke 

benytter sig af de offentlige institutionspladser, er efter sigende, at institutionerne ikke matcher deres 

behov (REG LAB, 2012:46). Dette uddybes ikke nærmere, men problematikken kan muligvis ligge på det 

sproglige plan. Muligheden foreligger også, at forældrene ikke ved hvilke muligheder, der er i Danmark. Her 

spiller kultur også ind, idet dagsinstitutionssystemer kan variere fra land til land (Aaen & West:179-183). 

Det er således vigtigt at informere familier med børn om pasningsmulighederne og kulturen omkring det i 

Danmark, hvilket man eksempelvis forsøger at gøre igennem velkomstpakker eller hjemmesider med 
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praktisk information fra offentlige myndigheder/kommunen på engelsk26, eller at virksomhederne 

inkluderer information til familier med børn i deres velkomstpakker (i13, i24, i31, i54). Derudover er der 

iværksat et projekt (i11) på udvalgte sprogcentre, som udover et værtsprogram også inkluderer 

undervisning med forældrefokuseret information til kursisterne. Hvis de danske institutioner forbedres 

således, at de matcher de udenlandske videnarbejderes behov, ville de måske benytte sig mere af dem. 

Dermed får de medfølgende børn muligheden for at møde andre børn i lokalsamfundet og dermed deres 

eget netværk. Samtidig frigør dette også partneren til at komme i job og dermed skabe sin egen karriere og 

sociale relationer og i sidste ende falde bedre til (Thuesen et al., 2011:33). Dette er især vigtigt i forhold til 

par, hvor begge parter ønsker at have mulighed for at fortsætte deres karriere.  

Som for den medfølgende partner, er det danske sprog også en udfordring for de medfølgende børn 

(Seidelin:107-110). I forhold til børnenes uddannelse spiller sprog eksempelvis en stor rolle, idet det skal 

være muligt at tage eller fortsætte en international uddannelse for børnene (Seidelin:188-189; REG LAB, 

2012:37). Dette er muligt i Danmark, idet der – som i27 beskriver – findes internationale skoler i alle 

regioner i Danmark. Undersøgelser viser imidlertid, at udenlandske videnarbejdere ofte forlader Danmark, 

når deres børn skal i skole (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:80). I 2010 er der dog sket en 

lovændring (Retsinformation, 2010), som gør det mere fleksibelt at oprette internationale skoleforløb på de 

sprog, der er behov for, hvilket kunne imødekomme særlige udenlandske videnarbejderes behov. 

Consortium for Global Talent (i5) kan have haft indflydelse på denne lovændring, idet de i 2010 havde 

udvidelse af internationale skolepladser, som en af deres prioriteter. Dog opkræves der egenbetaling for at 

gå på en international skole, og prisen anses for at være for høj iblandt de udenlandske videnarbejdere og 

deres familier (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:55). Hvis børnene går i en international skole, 

kan det ligeledes forklare, hvorfor udenlandske videnarbejdere i mindre grad bruger de offentlige 

institutioner (Jacobsen et al., 2011:18). Muligheden for at tage en international uddannelse i Danmark er 

ikke alene nok; kvaliteten er mindst ligeså vigtig, og her lever de internationale skoler tilsyneladende ikke 

altid op til forventningerne (Seidelin:192-193). Det kræver også et elevgrundlag for at oprette 

internationale skoleforløb, hvilket kan være en udfordring for områder med en lille koncentration af 

udenlandske videnarbejdere (Seidelin:194). På 14 ud af 22 af de internationale skoler er internationale 

skoleforløb forankret på skoler, hvor der også er dansksprogede linjer (MBU, 2012), hvorved de danske og 

udenlandske børn mødes i skolegården i frikvarteret, hvilket kan højne kulturforståelsen (Hall, 1981:30). 

Muligheden for at tage internationale skoleforløb i den almindelige danske folkeskole, som der lægges op 

til i regeringens udspil til en ny folkeskolereform, er også en måde at integrere de medbragte børn i det 

danske samfund (Regeringen, 2012:29).  

Et ”initiativ” fokuserer på, at børnene er langt væk fra deres bedsteforældre; i Region Syddanmark har man 

nemlig skabt en reservebedste-ordning (i10). Tung (1981:76) siger, at den tredje mest udbredte grund til, at 

udstationerede medarbejdere tager hjem før tid, er pga. andre familieforhold end partneren, uden dog at 

specificere det konkret. Her kunne det være børnene eller efterladte familiemedlemmer i hjemlandet, der 

spiller ind (Aaen & West:593-594), eksempelvis det at mangle bedsteforældrene i nærheden. Det er klart, 

at en reservebedste ikke kan erstatte de biologiske bedsteforældre, men bedsteforældre kan også agere 

babysittere, og her kan reservebedste-ordningen udfylde en rolle. Samtidig giver det også børnene 

muligheden for at have en i nærheden, der kan udfylde rollen som bedsteforælder, samt give barnet 
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kontakt til både den ældre generation, samt den danske befolkning. Dette afhjælper dog ikke de biologiske 

bedsteforældres behov for at være sammen med familien, såfremt der er stor fysisk afstand, hvilket også 

kan være en del af Tungs (1981:76) ”andre familie-relaterede forhold” kategori.   

Udover disse aktiviteter, medtages børnene også i integrationsindsatsen, når man eksempelvis matcher 

familier på tværs af kulturelle grænser (i8, i11, i30), hvilket stemmer overens med Tungs (1981:76) pointe 

med at inkludere hele familien i fastholdelses-indsatsen.  

6.3.4. Singler og internationale karrierenomader 

Det er dog ikke alle udenlandske videnarbejdere, der, når de kommer til Danmark, har familie. Der er 

eksempelvis en tendens til, at flere og flere singler bevæger sig på tværs af grænser for det rigtige job 

(Forster, 1997:417; REG LAB, 2012:11). Undersøgelser viser, at de personer, der kommer til Danmark uden 

børn, føler sig mindre integreret i det danske samfund (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:77). 

Dette skyldes muligvis, at de miljøer, man færdes i, når man har børn, kan give lettere adgang til et socialt 

netværk i Danmark (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:77). Hermed har børn i denne forbindelse 

en positiv indvirkning på fastholdelsen. Hvis der er tale om singler, kan det være, at eksempelvis 

karrieremuligheder eller skatteforhold har større betydning. Dette skal dog ikke forstås som, at 

udenlandske videnarbejdere med familie ikke vægter disse forhold højt (Aaen og West: 131-139), men hos 

denne gruppe spiller familien bare også en rolle. Om udenlandske videnarbejdere, der er singler, er lettere 

at fastholde, er dog ikke dokumenteret. 

Internationale karrierenomader (REG LAB, 2012:35; Aaen & West:136-138), der er styret af 

jobmulighederne, om de er singler eller ej, kan være svære at fastholde (Aaen & West:143-145; Seidelin:56-

57). Hvis man skal overføre Harzings (1995:471) udvidede forståelse af definitionen af mislykkede 

udstationeringer ved at inkludere det, at en udstationeret medarbejder forlader sin post under 

udstationeringen, fordi denne bliver tilbudt et andet og bedre job, vil dette også spille ind her. Udenlandske 

videnarbejdere med familie er drevet af karrieremuligheder, såvel som singler er, men idet singler ikke har 

en familie at tage hensyn til, må det forventes, at de er mere mobile (Seidelin:61-65). Beslutningen om at 

forlade Danmark kan således være lettere at tage for en udenlandsk videnarbejder uden familie, såfremt 

man får et bedre jobtilbud udenfor Danmark. Skatteforholdene i Danmark kan også være medvirkende til, 

at singler vælger Danmark fra (REG LAB, 2012:46). Omvendt kan det ske, at de møder deres eneste ene, 

som måske er knap så mobil og således fastholdes i Danmark pga. gode pasningsmuligheder, en 

arbejdspladskultur med plads til familieliv og andre forhold, som Danmark kan tilbyde. Idet de så har mere 

brug for de offentlige tilbud, vil de muligvis også være mere villige til at acceptere det høje skattetryk. 

Meget af dette er dog gisninger, idet der i forskningen har været fokus på, at det er hele familiens trivsel, 

der har betydning for fastholdelsen (Tung, 1981; Cole, 2011; Forster, 1997), og ikke hvordan man bedre 

fastholder de udenlandske videnarbejdere, der kommer uden familie. Det, at gruppen af udenlandske 

videnarbejdere er så heterogen, komplicerer fastholdelses-indsatsen, men det vigtige er, at tilbud der 

tilgodeser alle udenlandske videnarbejdere eksisterer, så målgruppen har mulighed for at vælge fra og til 

(Aaen & West:201-205).  

6.3.5. Myndighedskontakt 

Udenlandske videnarbejdere i Danmark opfatter modtagerkulturen som værende negativ i de offentlige 

instanser pga. sprogbarrieren (REG LAB, 2012). Dette har indflydelse på deres opfattelse af, hvor let det er 

at etablere sig i Danmark, det danske samfunds imødekommenhed overfor personer, der ikke snakker 
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dansk, og ultimativt deres fastholdelse, idet sprog er en identitetsmarkør (Hofstede & Hofstede, 2006:347). 

Mange aktiviteter på expatviden.dk omhandler information fra og om myndighederne i Danmark på 

engelsk27, hvilket kan gøre, at de føler sig mere velkomne (Aaen & West:206-210). På trods af dette er det 

ikke nødvendigvis en selvfølge at den relevante information er på engelsk (Aaen & West:172-173; Thuesen 

et al., 2011:63), hvilket er et udtryk for, at selvom, at myndighederne ikke nødvendigvis agerer 

internationalt udadtil, bør de stadig have en international orientering (Larsen, 2006:393). 

Myndighederne bør fortsat blive mere polycentriske og dermed bevidste om, at denne befolkningsgruppe 

eksisterer og har særlige behov, som bør imødekommes, såfremt man vil fastholde dem. I Europa har der 

generelt set ikke været fokus på gruppen af udenlandske videnarbejdere og deres integration, fordi de 

forventes at integrere sig uproblematisk (Thuesen et al., 2011:41). Det har således også været en svær 

proces, at få kommunerne i Danmark til at anerkende, at udenlandske videnarbejdere, på trods af at de er 

ressourcestærke, har behov for hjælp (Aaen & West:165-169). Andelen af aktiviteter på expatviden.dk, der 

handler om myndighedskontakt, viser dog, at dette er blevet taget op forskellige steder. At de får lidt 

hjælp, og det kan være gennem forholdsvis enkle tiltag som særlige videnpersoner i kommunerne og 

information på engelsk, medvirker til, at de har større mulighed for at blive selvhjulpne (Aaen & West:169-

172). Informationsniveauet er ikke kun højnet igennem skriftlig information på engelsk, konceptet one-

stop-shop i forbindelse med myndighedskontakt er ligeledes blevet implementeret igennem eksempelvis 

International Citizen Service centrene (i21). Hvis de udenlandske videnarbejdere får et indtryk af, at det er 

let at etablere sig, og at de har mulighed for at få kompetent hjælp på et sprog, de forstår, får de måske et 

bedre indtryk af Danmark og får lyst til at blive (Aaen & West:206-210). Dog har man fundet ud af, at det 

ikke udelukkende er vigtigt med information om det danske system, men også om hvordan man handler i 

systemet (Thuesen et al., 2011:65). Dette hænger sammen med, at kultur gennemsyrer alt, og det oftest er 

de forhold, som ikke er åbenlyse, der er vigtigst at forstå (Hall, 1989b:6), eksempelvis hvordan man agerer 

overfor myndigheder i Danmark. Arbejdsgiveren kan her træde til og hjælpe den udenlandske 

videnarbejder til at agere i systemet, eksempelvis ved HR afdelinger der kan vejlede i disse forhold (i12, 

i24). Dette stemmer godt overens med en efterspørgselsstyret rekrutteringsstrategi (Thuesen et al., 

2011:36-37), men arbejdspladsen er dog afhængig af, at information om formalia i forhold til 

myndighederne er til at finde og til at forstå. Samtidig viser det også, at arbejdspladsen anerkender, at den 

udenlandske videnarbejder har brug for hjælp til forhold, der normalt ikke gør sig gældende ved 

rekruttering af en lokal medarbejder, hvilket er i tråd med Larsens (2006:371) tanker.   

Udover at informationen er tilgængelig skriftligt på engelsk, har Ringkøbing-Skjern Kommune også tænkt på 

den mundtlige kommunikation i deres arbejde med fastholdelse af udenlandske videnarbejdere i 

kommunen (GE3). Medarbejderne i borgerservice er blevet opkvalificeret igennem sprog- og kulturkurser 

og kan således bedre kommunikere med de udenlandske borgere, der henvender sig. Dette er i tråd med, 

at de lokale medarbejdere skal forberedes på at modtage de udenlandske borgere og dermed ikke bør 

glemmes (Larsen, 2006:393; Briscoe et al., 2008:227). Det er dog den eneste aktivitet, der fokuserer på 

sproglig opkvalificering af lokale medarbejdere på expatviden.dk, hvilket indikerer, at der - som i 

litteraturen - er et udpræget fokus på den udstationerede medarbejder, altså den udenlandske 

videnarbejder, og ikke de lokale medarbejdere, hvilket er en kritisabel mangel indenfor IHRM (De Cieri et 

al., 2007). Udover forbedrede sprogkompetencer skabes der ifølge aktøren ligeledes en bevidstgørelse hos 
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de lokale medarbejdere af behovet for at have al relevant information på engelsk (GE3), hvilket kan være 

første skridt til en forbedret internationalisering af myndighedskontakten. Det, at kunne tale et fælles sprog 

er vigtigt, men oftest er det det utalte i kommunikationssituationen, Halls (1973:8)såkaldte skjulte 

dimension, der resulterer i konflikter og misforståelser. Erkendelsen af, at de udenlandske videnarbejdere 

kommer fra en anden kultur, er første skridt mod større kulturforståelse, hvilket kulturkurserne kan være 

med til at skabe (Hofstede & Hofstede, 2006:376-377; Hall, 1981:3). De lokale medarbejdere bliver således 

bevidste om nødvendigheden af at agere anderledes overfor de udenlandske videnarbejdere igennem 

undervisning i både sprog og kulturforståelse (Briscoe et al., 2008:227). Man mindsker således 

misforståelser, og de lokale møder de udenlandske videnarbejdere på neutral – ikke dansk – grund. I det 

”gode eksempel” fra Ringkøbing-Skjern Kommune (GE3) rapporterer medarbejderne oven i købet om, at de 

er blevet mere opmærksomme på, hvilke ressourcepersoner i kommunen der ved hvad om forhold, der er 

specifikke for udenlandske videnarbejdere. Rekruttering af udenlandske videnarbejdere kan anses for at 

være mere ”besværligt” end at rekruttere lokalt (REG LAB, 2012:38; Larsen, 2006:354), men igennem 

sprogundervisning og kulturkurser i Ringkøbing-Skjern Kommune, er det med kommunens medarbejderes 

øjne således blevet mindre ”besværligt” at servicere udenlandske videnarbejdere, der kommer til Danmark, 

fordi de kan kommunikere med dem og fordi de ved, hvordan de skal håndtere situationen (GE3). Dermed 

vil de udenlandske videnarbejdere få en mere kompetent service og ikke blive mødt af en negativ indstilling 

fra de lokale medarbejdere.  

Myndighederne har fokus på at forbedre deres service, dette vidner Region Midtjylland (i32) og 

Welcometo-projektet (i51) om. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering ligeså i form af 

kommunenetværket (Aaen & West:153-155). Interessant er det dog, at jo længere tid udenlandske 

videnarbejdere opholder sig i Danmark, jo mindre tilfredse er de med de danske myndigheder (Oxford 

Research & Copenhagen Post, 2010:73). En mulig forklaring er her, at internationaliseringen af det 

offentlige Danmark er begrænset til de forhold, der vedrører den udenlandske videnarbejder ved 

ankomsten og i den første periode af opholdet (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:73). Efter denne 

periode tyder det på, at myndighederne ikke i tilstrækkelig høj grad er opmærksomme på, at der findes en 

gruppe mennesker i Danmark, som ikke nødvendigvis taler og forstår dansk. Det kan også være, at man 

regner med at denne gruppe efter noget tid i Danmark har knækket den kulturelle kode, forstået hvordan 

man agerer i systemet og har lært dansk (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:29). Dette svarer til 

faserne efter hvedebrødsdagene i tilpasningskurven, hvor den udenlandske videnarbejder skal forsøge at 

fungere i værtskulturen, men hvor de danske myndigheder vurderer den udenlandske videnarbejder ud fra 

egne kulturelle normer (Hostede & Hofstede, 2006:344). Myndighedernes kommunikation er derfor senere 

hen i forløbet nødvendigvis ikke på engelsk, hvorfor Consortium for Global Talent (i5) arbejder for en 

engelsk version af borger.dk.  

6.3.6. Sprog og kultur 

Mange aktiviteter omhandler indlæring af det danske sprog. Det at kunne tale det lokale sprog, i dette 

tilfælde dansk, anses også for at være vigtigt for at sikre fastholdelse (Oxford Research & Copenhagen Post, 

2010:9; Tung, 1981:71; Briscoe et al., 2008:224). Danmark har her en særlig udfordring i forhold til 

eksempelvis engelsktalende lande (Seidelin:107-110). Man kan ikke komme udenom, at det er nødvendigt 

at have en smule danskkundskaber (Seidelin:416) - så føler man sig også lettere som en del af den 

dominerende kultur (Hofstede & Hofstede, 2006:347; Noon, 2007:196; Larsen, 2006:353).  
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I Danmark tilbydes udenlandske videnarbejdere tre års gratis danskkurser. De er opbygget på en måde, så 

den udenlandske videnarbejder allerede før ankomsten til Danmark har mulighed for online at tage et 

basalt danskkursus. Hermed er den udenlandske videnarbejder bedre forberedt ved ankomsten til Danmark 

(Thuesen et al., 2011:32), hvilket er anbefalelsesværdigt (Tung, 1981:74). Sprogkurser tilbydes ifølge 

expatviden.dk ikke kun i offentlig regi (i10, i17, i51), men også på den specifikke arbejdsplads (GE5, i9, i24, 

i43, i48, i50), hvilket giver visse fordele. På Sygehus Sønderjylland er sprogkurset eksempelvis indrettet 

særligt til læger og fokuserer derfor på den terminologi, de bruger, når de er på arbejde (i43). Ved at 

kombinere sprogundervisningen med en sproglig mentorordning (GE5), hvor den udenlandske 

videnarbejder tilknyttes en dansk medarbejder, vil dette også være en indgangsvinkel til de lokale 

medarbejdere for de udenlandske videnarbejdere. Når partneren inkluderes i dette tilbud (GE5), øger det 

også chancen for tilpasning og mulighed for at komme i job, idet dansk er en vigtig forudsætning for at 

komme i betragtning til et job (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:53).  

Såfremt den udenlandske videnarbejder ikke taler dansk, må kommunikationen foregå på engelsk, men hvis 

de lokale kollegaer ikke taler tilstrækkelig godt engelsk, kan dette være grobund for misforståelser. Oftest i 

de store internationale virksomheder er dette ikke et problem, da arbejdssproget normalt er engelsk, men 

for andre interessenter som eksempelvis myndigheder, der også er i kontakt med de udenlandske 

videnarbejdere, falder dette ikke altid naturligt, som beskrevet tidligere. Det kunne også formodes, at den 

samme problematik eksisterede i små og mellemstore virksomheder. Det har dog vist sig, at på trods af, at 

koncernsproget er engelsk, så foregår small talk og snakken over frokostbordet ofte på dansk (Oxford 

Research & Copenhagen Post, 2010:28; Thuesen et al., 2011:207; Seidelin:241-244). Selvom der er en 

engelsk sprogpolitik i virksomheden, er det således stadig brugbart at kunne dansk. 

Expatviden.dk indeholder flere tilbud om kulturkurser, kulturarrangementer eller elementer af information 

om den danske kultur til den udenlandske videnarbejder og dennes familie28, hvilket er vigtig for en 

vellykket fastholdelse (Tung, 1981:74; Briscoe et al., 2008:224). Kultur er dog et vidt begreb, og 

aktiviteterne kan således indeholde alt fra arrangementer om kultur forstået som eksempelvis 

museumsbesøg eller lignende over kulturkurser, der kunne sammenlignes med Tungs (1981) 

områdestudier 29 om samfundets indretning, historie osv. til kurser i kulturforståelse om de uudtalte 

præmisser, der former en gruppes reaktionsmønstre og bevidstheden heraf. Kulturkurserne vil formentlig 

være udfærdiget med afsæt i nationalkultur, altså hvad der kendetegner dansk kultur. Ifølge Hall (1981:30) 

handler det dog mere om at blive sig sin egen kultur bevidst igennem interaktion med andre kulturer, 

hvormed man lærer at tolke den nonverbale del af kommunikationen lige så godt som den verbale. Dette 

svarer til videnfasen af hvad Hofstede (2006:376-377) kalder erhvervelsen af evnen til at bruge interkulturel 

kommunikation, hvor man lærer om andre kulturer. Graden af kulturforskellene mellem den udenlandske 

videnarbejder og lokalmiljøet, samt lokalbefolkningens holdning overfor udenlandske videnarbejdere har 

ligeledes betydning for den oplevelse, udenlandske videnarbejdere har i Danmark (Varma et al., 2012). Hvis 

lokalbefolkningen således antager en etnocentrisk holdning, vil der opstå misforståelser, som kunne være 

undgået ved en højere kulturforståelse og bevidsthed hos lokalbefolkningen (Hofstede & Hofstede, 

2006:376-377). Særligt hvis der er tale om udenlandske videnarbejdere fra tredjelande, som sandsynligvis 

har en kultur, der ligger længere fra den danske end eksempelvis udenlandske videnarbejdere fra EU kan 
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dette være et problem (Hofstede & Hofstede, 2006:227). Kun Ringkøbing-Skjern Kommunes kulturkurser til 

de lokale medarbejdere inkluderer dette aspekt (GE3) af fastholdelsen.   

6.3.7. Det sociale liv 

Mange aktiviteter på expatviden.dk fokuserer på den sociale trivsel. Dette øger sandsynligheden for 

fastholdelse af den enkelte medarbejder, idet denne således lettere falder til (Oxford Research & 

Copenhagen Post, 2010:61; Seidelin:200), dog føler de udenlandske videnarbejdere, at det er svært at 

integrere sig socialt i Danmark (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:47). Flere aktiviteter forsøger at 

afhjælpe dette problem på forskellige måder.   

En del ”initiativer” og ”gode eksempler” omhandler at synliggøre kultur- og fritidsaktiviteter overfor den 

udenlandske videnarbejder og dennes familie. At mødes i fritiden i uformelle miljøer, hvor deltagerne anses 

for jævnbyrdige, vil øge chancen for forståelse på tværs af kulturer (Hofstede & Hofstede, 2006:345) og 

således skabe grobund for sociale relationer. Det er derfor vigtigt at synliggøre mulighederne for kultur- og 

fritidsaktiviteter for at sikre den sociale integration (Thuesen et al., 2011:33), hvilket ikke har været 

tilfældet i Danmark før pga. manglende information på engelsk (Aaen & West:279-284). Det er derfor 

positivt, at så mange aktiviteter har fokus på at synliggøre disse muligheder for målgruppen. Det er 

eksempelvis ikke en selvfølge for alle, at børns sportsaktiviteter ikke foregår i regi af deres 

uddannelsesinstitution, men i kraft af selvstændige foreninger som tilfældet er i Danmark (Aaen & 

West:173-183). Expat Fair (i14) og DGIs Velkomstagenter (i47) er med til at skabe synlighed om netop dette 

på hver deres måde. DGIs Velkomstagenter (i47) matcher eksempelvis en udenlandsk familie med en dansk 

guide, som introducerer dem til det danske foreningsliv. Hvis de udenlandske videnarbejdere og deres 

familie engagerer sig i foreningslivet, er dette en mulighed for at møde lokalbefolkningen og skabe sociale 

relationer i lokalsamfundet udenfor arbejdslivets rammer (Aaen & West:286; Hofstede & Hofstede, 

2006:345). Folkebibliotekernes rolle som social og kulturel institution i det danske samfund er også særlig 

(Aaen & West:179-183). I projekt Newcomers (i37, i38), som er et national biblioteksprojekt, var formålet 

blandt andet at udvikle og markedsføre bibliotekernes mange forskellige tilbud og service til udlændinge 

(Aaen & West:179-183). Dette gøres eksempelvis igennem Expat Dinners, hvor familier i en afslappende 

atmosfære i uformelle omgivelser både kan socialisere, men også få indblik i, hvordan man benytter 

folkebibliotekerne i Danmark (i38).  

Mentor- og værtsprogrammer med enten et socialt fokus (i7, i8, i10, i11, i30) eller et professionelt fokus 

(i36, i45, i47, i48) er også repræsenteret på expatviden.dk. Om fokus er det ene eller det andet begrænser 

for så vidt ikke resultatet, idet et socialt fokus sagtens kan aflede en lettere indgang på det danske 

jobmarked og et professionelt fokus også sagtens kan skabe sociale relationer, der rækker ud over det 

professionelle aspekt. Hvorom alting er, vil et mentor- eller værtsprogram mellem udenlandske 

videnarbejdere og danskere skabe større interkulturel forståelse blandt de to grupper igennem mødet med 

andre kulturer (Hofstede & Hofstede, 2006:344; Hall, 1989b:8). Dette er også erfaringen hos NytNetværk 

Sønderborg (i36), hvor de danske mentorer rapporterer, at det har styrket deres interkulturelle 

kompetencer at være erhvervsmentor (i36). Mentorprogrammet kan også inkludere hele familien, både på 

værts og på den udenlandske videnarbejders side, som Cultural Family Network (i8), ”initiativet” 

Mentorfamilier (i30) og værtsprogrammet DKworker (i11), der matcher familier på tværs af virksomheder. 

Dette stemmer godt overens med familiens betydning for fastholdelsen (Tung, 1981:76). 
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Evalueringsundersøgelser har ligeledes vist, at mentorprogrammer har skabt reelle venskaber, og at de 

udenlandske videnarbejderes tilknytning til Danmark er blevet styrket (i8, i30).  

Aktiviteter30, der indeholder sociale arrangementer og netværk udenfor arbejdsplads regi, er også med til 

at facilitere mødet mellem mennesker og sikre en social integration i lokalsamfundet. Særligt Internationale 

klubber, netværk og cafeer er udbredt i forskellige lokalområder (GE2, i20, i23, i25, i39). I Struer Kommune 

har de eksempelvis oprettet en international café hver onsdag, som er tænkt som en afslappende ramme, 

hvor udenlandske videnarbejdere og deres familier kan møde lokale indbyggere (i20). I Lemvig arrangerer 

de middage på tværs, hvor danskere og udlændinge mødes, samt internationale festaftener (i55). Det er 

således arrangementer, hvor de udenlandske videnarbejdere og danskerne mødes som jævnbyrdige, 

hvilket kan skabe integration mellem forskellige kulturelle grupper (Hofstede & Hofstede, 2006:345). 

Såfremt netværket eller en del af netværket findes online med mulighed for at mødes på tværs af 

kommunale grænser, virksomhedsgrænser osv., kan man nå en meget større gruppe og dermed skabe 

alternative relationer frem for relationer iblandt arbejdskollegaer eller mennesker fra den samme by.  

Dette kan være brugbart i områder med få udenlandske videnarbejdere. Oftest er virksomheden dog den 

udenlandske videnarbejders primære miljø og netværk, og sociale arrangementer på arbejdspladsen kan 

således være det første skridt på vejen til det sociale netværk. Sådanne aktiviteter er også til stede i 

Danmark (GE4, i12, i24, i43, i50, i54). Hermed tager virksomhederne et ansvar i også at fokusere på, at den 

udenlandske videnarbejder og i visse tilfælde også den medfølgende familie integreres socialt med 

udgangspunkt i arbejdspladsen, og som sådan får en indgangsvinkel til det danske samfund. Dette stemmer 

godt overens med en efterspørgselsstyret rekrutteringstilgang (Thuesen et al., 2011:36-37).  

Generelt set rapporteres der dog om, at antallet af danskere i de sociale aktiviteter enten er lavt eller 

præget af få ildsjæle (i25, i36), eller også er netværkene forbeholdt udenlandske videnarbejdere (GE4). 

Hermed styrkes båndet til lokalsamfundet ikke. Det, at få danskere involverer sig, kan bekræfte nogle 

udenlandske videnarbejdere i, at danskerne er lukkede og svære at komme ind på (Larsen, 2006:22; Oxford 

Research & Copenhagen Post, 2010:9). Danskernes utilnærmelighed kan til dels skyldes, at vi har en 

monokron tilgang til tid og rum og således værdsætter det private rum, og vi inviterer derfor kun nære 

venner med hjem, mens andre kulturer er mere tilbøjelige til hurtigere at åbne deres hjem for fremmede 

(Hall, 1990:33-39). Denne karakteristik er en underliggende præmis i den danske kultur (Hall, 1989b:4), og 

det er ikke noget, man som dansker, medmindre man før har været konfronteret med andre kulturer, 

nødvendigvis er bevidst om (Hall, 1981:29). At udenlandske videnarbejdere synes, det er svært at få danske 

venner, kan også skyldes, at definitionen af venskab er forskellig fra kultur til kultur (Engholm, 2011), 

hvilket hænger sammen med Halls (1990:33-39) tanker.  

Den sociale trivsel afhænger bl.a. af, at udenlandske videnarbejdere føler, at samfundet generelt er åbent 

overfor udlændinge, og at den offentlige sfære har et positivt syn på dem (Thuesen et al., 2011:33). 

Udenlandske videnarbejdere føler ikke, at det er tilfældet i Danmark (Thuesen et al., 2011:212). Novum 

(i34) og Consortium for Global Talent (i5) arbejder således også på at forbedre udenlandske 

videnarbejderes image i det danske samfund ved at påpege den værdi, de kan tilføre. Ved at den offentlige 

debat påvirkes i positiv retning, og fordele ved udenlandske videnarbejdere formidles, vil lokalbefolkningen 

måske også være mere positive overfor disse, idet de konfronteres mere med emnet (Hofstede & Hofstede, 

2006:344).  
                                                             
30 GE2, i4, i10, i15, i17, i20, i23, i25, i34, i38, i39, i45, i48, i49 
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6.3.8. Videndeling 

Aktiviteter, hvis formål er videndeling blandt aktører, som arbejder med fastholdelsen af udenlandske 

videnarbejdere, er også repræsenteret på expatviden.dk. Videndeling kan være med til at forhindre, at der 

bruges ressourcer på at udvikle de samme koncepter forskellige steder, hvilket Dansk Industri eksempelvis 

har indset har været tilfældet i Danmark (Seidelin:341-344). Ansættelse af udenlandske videnarbejdere kan 

anses som værende besværligt (Larsen, 2006:354), men ved at drage nytte af andres erfaringer kan det for 

aktørerne muligvis synes mindre besværligt at ansætte udenlandske videnarbejdere. Guides om hvordan 

man bedst modtager og fastholder udenlandske videnarbejdere (i1, i18, i44, i46) kan således spare 

virksomhederne tid og ressourcer. I Nordjylland udbydes endog kurser om håndtering af udenlandske 

arbejdskraft til virksomheder (i48). Igennem videndeling kan virksomheder med etnocentrisk 

rekrutteringstilgang således hjælpes til at blive mere geocentriske (Wood et al., 2009:32; Perlmutter, 1969). 

Videndeling kan også foregå internt i en organisation, som eksempelvis KU's guide til 

personaleadministratorer om, hvordan man skal forholde sig, når der kommer en udenlandsk 

videnarbejder. Guiden indeholder oven i købet skabeloner til breve på engelsk, som den 

personaleadministrative medarbejder kan benytte sig af (i31). Når den lokale personaleadministrator ved, 

hvordan man skal håndtere udenlandske videnarbejdere, synes det mindre besværligt at modtage en 

videnarbejder fra udlandet.  

Det er ikke kun den direkte videndeling, der hjælper aktørerne med at forbedre fastholdelsen af 

udenlandske videnarbejdere. De kan også drage nytte af information, der egentlig er stilet til de 

udenlandske videnarbejdere. Dette kan især hjælpe virksomheder, som enten ikke har erfaring med 

udenlandske videnarbejdere eller ikke selv har ressourcerne til at kunne hjælpe den udenlandske 

videnarbejder. Dette vil typisk være små og mellemstore virksomheder (Oxford Research & Copenhagen 

Post, 2010:21; Aaen & West:157-158), hvis muligheder for international rekruttering har stort potentiale 

(De Cieri et al., 2007:287; REG LAB, 2012:38; Seidelin:467-468; Oxford Research & Copenhagen Post, 

2010:26). Erfaringer fra Struer Kommune viser eksempelvis, at informationsskranken især har været 

brugbar for mindre virksomheder, som således har haft mulighed for at kunne henvise udenlandske 

videnarbejdere dertil (i42). Virksomheder af en vis størrelse har ofte en mere strategisk og geocentrisk 

tilgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og har således også en decideret HR afdeling, som 

eksempelvis Vestas People & Culture afdeling (i50), som koncentrerer sig om de udenlandske 

videnarbejdere. Små og mellemstore virksomheder derimod har ofte ikke denne mulighed, idet HR 

funktionen ofte er en mindre del af eksempelvis direktørens arbejdsrolle (REG LAB, 2012:40). Idet det er 

vigtigt for den udenlandske videnarbejder at få støtte fra virksomheden (Oxford Research & Copenhagen 

Post, 2010:23; Thuesen et al., 2011:30), er de små og mellemstore virksomheder således dårligere stillet i 

konkurrencen om de kloge hoveder. Såfremt den udenlandske videnarbejder ikke får støtte, kan det også 

have en negativ indvirkning på videnarbejderens produktivitet (Oxford Research & Copenhagen Post, 

2010:27). Med let adgang til relevant information og vejledning har små og mellemstore virksomheder 

større mulighed for succesfuldt at mangfoldiggøre deres medarbejderstab (Aaen & West:460-465).  Det 

kræver dog, at de anerkender fordelene ved at have en mangfoldig medarbejderstab (Thuesen et al., 

2011:208; Seidelin:465-568)og således går fra at have en etnocentrisk tilgang til rekruttering til en mere 

geocentrisk tilgang (Wood et al., 2009:32; Perlmutter, 1969), hvilket kan være en barriere (Larsen, 

2006:354). Novum (i34) arbejder målrettet på at nedbryde denne barriere gennem dialog med små og 

mellemstore virksomheder, og de vurderer, at deres arbejde har medvirket til, at de små og mellemstore 
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virksomheder i højere grad har fået øjnene op for at ansætte udenlandsk arbejdskraft (i34). Dette kan 

sekundært have en positiv effekt på de medfølgende partneres arbejdsmarkedsintegration.   

Videndeling handler også om at forbedre eksisterende forhold igennem dialog på tværs af aktører (i37, i41, 

i45, i51). Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har, udover expatviden.dk, i denne optik oprettet tre 

former for netværk med hver deres formål: 

 Erhvervsforum 

 Kommunenetværk 

 Vidensforum 
 

Erhvervsforum, som drives sammen med DI, har to funktioner. Det fungerer for det første som en 

informationskanal for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til virksomheder, og for det andet som et 

forum for videndeling mellem myndigheder og virksomheder, hvor virksomhederne kan komme med 

forslag til forbedringer (Aaen & West:347-353). I vidensforummet samles alle relevante aktører på tværs for 

at videndele (Aaen & West:368-375). I kommunenetværket samles kommunerne for at videndele om den 

kommunale indsats, således at de kommuner, der er vant til at arbejde med området, som eksempelvis 

Århus, kan videregive deres erfaringer til andre kommuner. På den måde undgås det, at kommunerne skal 

opfinde den dybe tallerken hver gang (Aaen & West:380-385). De tre netværk er et udtryk for, at ikke kun 

arbejdsgiveren påvirker den udenlandske videnarbejders fastholdelse, men at fastholdelsesindsatsen må 

være et samarbejde på tværs, hvor forskellige aktører inddrages.  

6.3.9. Forventningsafstemning 

Modtagerlandets generelle holdning til udlændinge har stor betydning for udenlandske videnarbejderes 

fastholdelse (Thuesen et al., 2011:43). En forventningsafstemning før ankomsten kan dog være med til at 

forhindre, at dette har afgørende betydning. Forventningsafstemning er også godt, idet det er svært at 

ændre radikalt på det danske samfund (Aaen & West:579-581; Seidelin:221; Hall, 1989b:7). 

Forventningsafstemning er også en central del af Harzing & Christensens (2004:622) måde at definere, 

hvornår en udstationering er mislykket eller ej, hvilket indikerer, at forventningsafstemningen bør 

inddrages. Information, som giver et troværdig billede af Danmark, bør således være tilgængeligt, før den 

udenlandske videnarbejder kommer til Danmark (Thuesen et al., 2011:11). Her spiller online information en 

stor rolle, som eksempelvis publikationen Living and working in Denmark – an expat perspective (i29). Den 

skildrer, på godt og ondt, hvordan det er at leve og arbejde i Danmark og giver ifølge eget udsagn et 

realistisk billede af, hvad det vil sige at komme til Danmark. DTU har gode erfaringer med lignende tiltag, 

dog ikke i form af online materiale, men i form af at formidle kontakt mellem allerede ansatte udenlandske 

videnarbejdere og potentielle nye udenlandske videnarbejdere fra samme verdensdel (GE4). Den 

potentielle nye udenlandske videnarbejder får information om det at arbejde på DTU og bo i Danmark 

direkte fra en, som ikke har anpart i ansættelsesforløbet, som har været igennem det selv, og som har 

samme baggrund som den potentielle nye ansatte. Hvis den udenlandske videnarbejder og dennes familie 

tager deres beslutning om at komme til Danmark på et velinformeret grundlag, kan graden af kulturchok 

således mindskes og fastholdelsen lettes. 



50 
 

7. Mangler og plads til forbedring 
Kun enkelte virksomheder har delt ud af deres erfaringer med fastholdelse af udenlandske videnarbejdere 

på expatviden.dk. Det giver et umiddelbart indtryk af, at danske virksomheder ikke er internationalt 

orienteret, eller ikke er villige til at forbedre den samlede fastholdelsesindsats i Danmark. Dette kunne 

ellers komme dem til gode. Dette går især ud over små og mellemstore virksomheders uudfyldte 

potentiale, hvilket hænger sammen med den geografiske ubalance.  

7.1. Større udbredelse 
Mange aktiviteter er samlet enten i hovedstadsområdet eller i områder tæt på de store virksomheder som 

efterspørger de udenlandske videnarbejdere. Dette er naturligt, men hvis små og mellemstore 

virksomheder skal inddrages i udviklingen, må indsatsen bredes ud og gøres mere national. Man kan sige, 

at expatviden.dk er et skridt på vejen til at opnå dette, da interessenter hermed har en lettere adgang til de 

erfaringer, andre i lignende situation har gjort sig. Overvejelserne kan dog gå på i hvilken grad, det er 

nødvendigt at sikre en øget internationalisering af myndigheder, lokalsamfund, foreningsliv osv. i et 

område, som ikke umiddelbart har udenlandske videnarbejdere. Internationalisering kræver ressourcer, 

men omvendt giver det et signal om, at internationaliseringen ikke er begrænset til visse områder i 

Danmark. Dette er særlig relevant i forhold til det uudfyldte potentiale hos de små og mellemstore 

virksomheder og bliver kun mere relevant, hvis de økonomiske konjunkturer vender, og der således åbnes 

op for en mere udbudsstyret rekrutteringstilgang. Hvis internationaliseringen ikke har spredt sig, når dette 

tidspunkt kommer, kan Danmark komme bagud i den internationale konkurrence fra starten, mens vi, hvis 

rammerne er klar, kunne komme foran (Seidelin:480-484). Omvendt kan det for den lokale befolkning 

opfattes negativt, at der bruges ressourcer på en befolkningsgruppe, de ikke umiddelbart kan identificere 

sig med. Dette kan have indflydelse på deres opfattelse og accept af de udenlandske videnarbejdere og 

ultimativt den udenlandske videnarbejders opfattelse af åbenheden i samfundet generelt. De udenlandske 

videnarbejderes positive bidrag til det danske samfund bør derfor i samme forbindelse stå klart og tydeligt, 

for at dette skal kunne lykkedes.  

Fordelen ved, at de udenlandske videnarbejdere er koncentreret i visse områder, er, at det således er 

lettere at lave sociale tiltag, idet der faktisk er nogle udenlandske videnarbejdere, man kan invitere. Hvis et 

område eller en virksomhed kun har eksempelvis fem udenlandske videnarbejdere, vil omfanget af tiltag 

være mindre og sværere at sætte i gang (Seidelin:279-285). Når der er større grupper, er det også med til at 

skabe et særligt fagligt miljø, som tiltrækker flere (Aaen & West:491-505). Spørgsmålet, om det for den 

udenlandske videnarbejders fastholdelse er netværksmuligheder med andre udlændinge eller med 

lokalbefolkningen, der har en afgørende betydning, er vigtigt at stille. I denne forbindelse handler det også 

om, hvorvidt vi skal acceptere, at denne gruppe medarbejdere generelt set er flyvske og således svære at 

fastholde.  

Sammenhængt med den manglende geografiske udbredelse, er jeg ydermere stødt på et enkelt forhold, 

som efter min overbevisning er med til at inkludere de udenlandske videnarbejdere bedre i det danske 

samfund, men som ikke figurerer på hjemmesiden. Det drejer sig om avisen Copenhagen Post, som er en 

ugentlig avis samt hjemmeside, som indeholder de aktuelle nationale og internationale nyheder, der er i 

fokus i det danske samfund, oversat til engelsk (Copenhagen Post, 2012). Den kombinerer således det 

lokale med det internationale, som det er skildret i den danske presse på et sprog, som udenlandske 

videnarbejdere behersker. Dermed kan de udenlandske videnarbejdere, som endnu ikke kan dansk, følge 
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med i og snakke med om de nyheder, der er særligt oppe i den danske presse. Dette kan give anledning til 

bedre forståelse af særlige danske forhold og giver mulighed for de udenlandske videnarbejdere at kunne 

følge med i, hvad der sker i lokalsamfundet. Som navnet indikerer, er nyhederne dog fokuseret i 

hovedstadsområdet og inkluderer således ikke lokalnyheder, der kunne have relevans for udenlandske 

videnarbejdere i eksempelvis Århus området eller resten af Jylland, som således hænger sammen med den 

geografiske ubalance.   

7.2. Bedre videndeling blandt virksomheder 
Samfundets internationale orientering kommer også til udtryk i virksomhedernes anerkendelse af, at 

udenlandske videnarbejderes fastholdelse har andre udfordringer end lokale medarbejders. Få ”initiativer” 

nævner arbejdspladskultur som fokusområde. Dette hænger sammen med det lille antal 

virksomhedsaktiviteter. Når man ser på, hvor meget kommunerne har fået ud af at erfaringsudveksle, 

kunne det måske være et incitament til, at virksomheder lærte af dette - på trods af at det kan ses som en 

konkurrenceparameter. Videndeling på tværs af aktører vil også være med til at forbedre 

internationaliseringsniveauet generelt i det danske samfund. Jo flere udenlandske videnarbejdere der 

kommer, jo større opmærksomhed vil der også være på netop dette område. Det er dog muligt, at fordi 

udgangspunktet var mindre hos myndighederne, syner indsatsen kunstig stor, mens virksomhederne, idet 

de er afhængige af de udenlandske videnarbejdere, muligvis har et mere velfunderet udgangspunkt. Dog er 

det først for nyligt (i 2010), at en stor internationalt orienteret virksomhed som Vestas har oprettet People 

& Culture afdelingen, så det kunne tænkes, at det, som hos myndighederne og lokalforeninger, ikke er en 

forudsætning, at de ved, at denne gruppe eksisterer og har brug for særlig behandling.  

7.3. Fortsat helhedsorienteret indsats, men mere fokus på børn 
Udvalget af aktiviteter på expatviden.dk viser en helhedsorienteret tilgang til fastholdelse af udenlandske 

videnarbejdere, som således inkluderer livet udenfor arbejdspladsen, såvel som medfølgende partner og 

børn. Dette er helt i tråd med forskningen (Tung, 1981:76; Cole, 2011; Forster, 1997) og bør således 

fortsættes. Dog vil jeg nævne, at en del af aktiviteterne ved få ændringer også kunne komme til at 

inkludere børn. Eksempelvis Copenhagen Host program (i7), som måske kunne udvides med et match af 

hele danske familier med hele udenlandske familier, frem for blot et match af voksne. Det kunne 

eksempelvis være en ”lege-vært” til børnene. Det kan være, at det allerede er tænkt ind i konceptet, men i 

så fald fremgår det ikke tydeligt nok af beskrivelsen. I forhold til børnenes skolegang og sammenhængende 

integration i lokalsamfundet kan det være problematisk, at de isoleres på internationaler skole uden 

kontakt til danske børn. Hvis folkeskolereformen åbner op for større internationalisering af folkeskolen, 

kunne det dog afhjælpe denne marginalisering, men det kunne igen, som tidligere beskrevet, skabe mindre 

positive reaktioner fra lokalbefolkningen.  

7.4. Mere fokus på modtagermiljø 
Mange af tiltagene fokuserer på den udenlandske videnarbejder og dennes familie. Dette er vigtigt, idet 

særlige forhold gør sig gældende for dem, og det er dem, der skal modtages på bedst mulige vis. På den 

anden side, bør man ikke glemme modtagergruppen, dvs. det samfund, de virksomheder, og de personer 

som skal modtage de udenlandske videnarbejdere, idet de har stor indflydelse på den udenlandske 

videnarbejders fastholdelse. Selvom modtagergruppen som sådan ikke flytter sig fysisk på tværs af grænser 

som gruppen af udenlandske videnarbejdere og deres familier gør, påvirkes den alligevel i processen. To 

aktiviteter behandler direkte dette (i31, GE3), idet de støtter de lokale medarbejdere i deres hverdag. 
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Andre hjælper indirekte, dog vurderer jeg stadig, at dette område er en smule forsømt. Sprog og 

kulturkurser er – undtagen i Ringkøbing-Skjern kommune (GE3) – eksempelvis forbeholdt den udenlandske 

videnarbejder. Selvom arbejdssproget oftest er engelsk i de store virksomheder, og der som sådan ikke 

skelnes mellem danske og udenlandske medarbejdere (Seidelin:429-434), er det ikke ensbetydende med, at 

der ikke tales dansk (Seidelin:241-244; Oxford Research & Copenhagen Post, 2010:28; Thuesen et al., 

2011:207). Selvom international erfaring nærmest er en nødvendighed i de fleste virksomheder (Larsen, 

2006:390), tyder det på, at på trods af at de fleste medarbejdere sandsynligvis selv har været i udlandet og 

været i de udenlandske videnarbejderes sted, vurderes den udenlandske videnarbejder stadig ud fra 

lokalbefolkningens egne kulturelle normer i modtagermiljøet. Der er således ikke sket en erkendelse af, at 

det er nødvendigt at agere anderledes for at inkludere de udenlandske videnarbejdere i den hjemlige 

kontekst. Man kan måske argumentere for, at jo mere global arbejdsstyrken bliver, jo mere naturligt bliver 

det at indgå i sammenhænge med forskellige kulturer og sproggrupper. At der er kommet større fokus på 

behovet for international erfaring, er vigtigheden af at kunne indgå i internationale forhold understreget. 

Flere og flere studerende tager således også en del af deres uddannelse i udlandet (IU, 2011:9). Med en 

større andel af danskere der selv har været i udlandet på et tidspunkt og oplevet situationen på egen krop, 

kan dette måske skabe en større forståelse for de udenlandske videnarbejderes situation i Danmark, som 

kan resultere i en større imødekommenhed på arbejdspladsen, i lokalsamfundet, som i samfundet generelt. 

Dette kan hjælpes på vej, hvis de udenlandske videnarbejderes positive bidrag til samfundet pointeres, så 

der skabes et fælles ansvar i samfundet overfor fastholdelsen af denne gruppe. Det kan således handle om, 

at udenlandske videnarbejderes værdi for det danske samfund ikke er synlig nok, hvilket smitter af på 

lokalbefolkningens holdning til udenlandske videnarbejdere. Hvis de positive ting ved deres tilstedeværelse 

i Danmark understreges, vil holdningen til dem muligvis forbedres. På trods af dette inkluderer ingen af 

aktiviteterne dog udnyttelse af den ressource internationalt orienterede danskere repræsenterer.   

8. Metodekritik 
Ovenstående analyse er betinget af den metode, jeg har valgt at implementere, idet den giver 

begrænsninger i almengyldigheden af mine resultater og bør medregnes i fortolkningen af analysen. Det 

empiriske udgangspunkt, expatviden.dk, giver i sin natur analysen visse begrænsninger. Afhandlingen giver 

således udelukkende et øjebliksbillede på situationen i Danmark set ud fra den tilgængelige viden på 

expatviden.dk, som er begrænset. Min kategorisering og analyse af empirien har ligeledes efterfølgende en 

betydning for resultatet, idet jeg ud fra mine egne definerede kriterier har inddelt aktiviteterne i kategorier. 

Dette er således gjort ud fra min egen fortolkning og derfor præget af min, som undersøger, selektive 

iagttagelse. Hvis kategorierne var defineret anderledes, ville resultatet have set anderledes ud, hvilket også 

ses på forskellen mellem expatviden.dks kategoriseringer og mine kategoriseringer. Kategoriseringen har 

ligeledes fremhævet nogle forhold mere end andre og er begrænset til en opdeling af aktiviteterne, som 

ikke tager hensyn til forholdet på tværs af parametrene. Den giver således ikke mulighed for at kunne sige 

noget, om hvem der gør hvad, blot hvem der gør noget, og hvad der bliver gjort. Det kan diskuteres, om 

omfanget af aktiviteter er det væsentligste, eller om det snarere er tilstedeværelsen af unikke aktiviteter, 

som således kan fungere som inspiration og udgangspunkt for andre, der er det væsentligste. Denne 

afhandling er dog afgrænset til at give et bud på, hvordan fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere kan 

forbedres i Danmark, og der konkluderes således med henblik på dette.  
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9. Konklusion 
Det er vigtigt, at Danmark nu og i fremtiden formår at fastholde udenlandske videnarbejdere. Nu, fordi 

virksomheder spilder ressourcer på at rekruttere videnarbejdere fra udlandet, som ikke falder til og således 

enten ikke lever op til forventningerne, eller som i yderste konsekvens forlader Danmark igen. I fremtiden, 

grundet demografiske udfordringer og en formodet afslutning på den økonomiske krise, er det vigtigt 

allerede nu at sikre optimale forhold, når det gælder fastholdelse af udenlandske videnarbejdere, så 

Danmark ikke bliver tabt i den internationale konkurrence om de kloge hoveder. Danmark modtager – på 

trods af krisen - flere og flere udenlandske videnarbejdere, og hvis deres potentiale skal udnyttes fuldt ud, 

bør der fokuseres på fastholdelses-indsatsen.  

Forskningen viser, at fastholdelsen oftest mislykkes pga. tilpasningsproblemer, både når det gælder den 

udenlandske videnarbejder, men også dennes eventuelle medfølgende partner og børn. En 

helhedsorienteret tilgang til fastholdelse af udenlandske videnarbejdere, dvs. en indsats, der inkluderer 

medfølgende partnere og børn, er således anbefalelsesværdig. En helhedsorienteret fastholdelsesindsats 

tager ligeledes ikke kun udgangspunkt i forholdene på arbejdspladsen, men inkluderer den udenlandske 

videnarbejders liv udenfor arbejdspladsen. Samfundet generelt og modtagermiljøet bør således også 

inkluderes. I den danske kontekst spiller sprog- og kulturforskelle en stor rolle. Erkendelsen af, at 

udenlandske videnarbejdere, som på trods af at de tilhører en ressourcestærk gruppe, har særlige behov og 

kommer fra en anden kulturel baggrund, er ligeledes med til at påvirke fastholdelsen. Kulturforskelle, som 

ikke nødvendigvis er synlige med det blotte øje er en del af dette. Midlet, til at undgå at dette får afgørende 

betydning, er en større kulturforståelse og bevidsthed om forskellene. Modtagermiljøets internationale 

orientering er derfor afgørende. 

Idet sprog- og kulturforskelle eksisterer på alle niveauer i samfundet, og den helhedsorienterede tilgang til 

fastholdelse af udenlandske videnarbejdere inkluderer andre end bare den udenlandske videnarbejder og 

dennes arbejdsliv, så er virksomhedernes råderum til at påvirke de faktorer, der har betydning for 

fastholdelsen, naturligt begrænset. Dette på trods af virksomhedernes primære ansvarsrolle ved den 

efterspørgselsstyrede rekruttering. Virksomhederne kan påvirke fastholdelsen positivt gennem de faktorer, 

de reelt har indflydelse på, dvs. karrieremuligheder, integration på arbejdspladsen o.l. De kan også forsøge 

at påvirke forhold, som ligger uden for deres råderum, men er dog afhængige af andres hjælp. 

Myndigheder, det generelle samfunds holdning til udenlandske videnarbejdere, lokalsamfundet, 

foreningslivet, den almene dansker og de lokale kollegaer har alle en andel i dette.   

Ud fra analysen af aktiviteterne på expatviden.dk har det vist sig, at der findes mange tiltag i Danmark, som 

fokuserer på fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere. Mange forskelligartede aktører er aktive, og der 

foregår en del samarbejde på tværs. Dette er positivt og i tråd med den helhedsorienterede tilgang til 

fastholdelsen. Særligt samarbejdet på tværs af aktører skaber grobund for en mere helhedsorienteret 

fastholdelsesindsats. Rene virksomhedsinitiativer er dog en mangelvare, hvilket kan have betydning for en 

mislykket fastholdelse, dog skal dette ses i lyset af fastholdelsesinitiativernes rolle som 

konkurrenceparameter, samt de metodiske begrænsninger. Der er ligeledes en geografisk ubalance i 

aktiviteternes udbredelse med en høj koncentration af aktiviteter i Region Hovedstaden og Region 

Midtjylland til ulempe for de virksomheder, særligt små og mellemstore, som ikke er placeret i disse 

områder. Såfremt man ønsker en fastholdelse, der dækker nationalt, bør dette udbedres. Størstedelen af 

aktiviteterne omhandler - i tråd med den helhedsorienterede tilgang - forhold, der berører livet udenfor 
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arbejdspladsen, dvs. den medfølgende partners arbejdsmarkedsintegration, kontakten med 

myndighederne, det sociale liv for hele familien og fritiden. Medfølgende børns uddannelsesmuligheder har 

stor betydning, og der er tiltag på tegnebrættet, som kan være med til at afhjælpe denne problematik. 

Indsatsen hos myndighederne synes dog at koncentrere sig om de forhold, der gør sig gældende særligt ved 

den udenlandske videnarbejders ankomst og i perioden efter, hvilket i det lange løb har en negativ effekt 

på fastholdelsen og den udenlandske videnarbejders følelse af inklusion. Den helhedsorienterede tilgang 

bør således også inkludere tidshorisonten.  Videndeling blandt aktører i Danmark er hyppig; det vidner de 

mange aktiviteter, der ligner hinanden, om. Det tyder på, at videndeling har skabt øget fokus på gruppen af 

udenlandske videnarbejdere, og har bredt sig til aktører som lokalforeninger, der tidligere ikke har været 

opmærksomme på denne ressourcestærke gruppe. Dette er til fordel for fastholdelsesindsatsen. Et fortsat 

fokus på videndeling er således tilrådeligt, også for virksomheder – særligt i forhold til små og mellemstore 

virksomheder. Hvis de små og mellemstore virksomheder geares til at ansætte og fastholde udenlandske 

videnarbejdere, vil dette ligeledes skabe flere jobmuligheder for de medfølgende partnere til fordel for de 

store virksomheder og det danske samfund generelt. Større fokus på fastholdelsesindsatsen vil skabe større 

bevidsthed om behovet for internationalisering på alle planer i samfundet, hvilket vil være 

fastholdelsesindsatsen til hjælp.  

Aktiviteter, der fokuserer på de lokale medarbejdere, er som forventet begrænsede, selvom 

modtagermiljøets positive holdning har afgørende betydning for fastholdelsen. Støtte, vejledning, 

videndeling og betoning af de udenlandske videnarbejders positive bidrag til Danmark kan være værktøjer 

til at afhjælpe dette. Dette forhold hænger også sammen med at højne bevidstheden på alle planer om, at 

ikke alle har samme udgangspunkt, og at det således kan være nødvendigt at justere forholdene, så de også 

rummer gruppen af udenlandske videnarbejdere, og at dette har fordele for Danmark. Det kan dog være 

begrænset, hvor meget man kan ændre, hvorfor forventningsafstemning får sin berettigelse. En forhøjet 

interaktion mellem kulturer kan højne det internationale bevidsthedsniveau hos modtagermiljøet. Dette, 

kombineret med erkendelsen af, at en udenlandsk videnarbejder ikke blot kan behandles som en 

almindelig medarbejder eller en almindelig borger, er første skridt på vejen.  

Analysen har vist, at IHRM forskningen om mislykkede udstationeringer med fordel kan udvides til at 

inkludere ikke bare udstationerede medarbejdere, men også udenlandske videnarbejdere generelt. 

Forventningen om den manglende fokus på modtagermiljøet blev ligeledes bekræftet, dog viste analysen at 

på trods af dette, er der mange fastholdelsesinitiativer i Danmark, som er helhedsorienterede i tråd med 

teorien. Jeg er således overrasket over bredden i aktiviteterne. Derudover har den større fokus på 

fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere, som expatviden.dk i sig selv er et udtryk for, skabt bredere 

bevidsthed om denne gruppes eksistens og dermed også særlige behov til fordel for deres fastholdelse. Set 

i lyset af de metodiske begrænsninger er der som forventet plads til forbedringer, men udviklingen går den 

rette vej. Det har vist sig at være et fælles ansvar at sikre fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere. Et 

ansvar som virksomheder ikke alene kan påtage sig, selvom de som de mest åbenlyse efterspørger den 

udenlandske arbejdskraft. En forbedret fastholdelsesindsats er således i hele Danmarks interesse, samt et 

samlet ansvar som ikke begrænser sig til den umiddelbare modtagelse, men som skal inkludere også 

langsigtede tiltag på samtlige planer i samfundet. Dette starter med erkendelsen af, at fastholdelsen af de 

udenlandske videnarbejdere adskiller sig fra fastholdelsen af lokale medarbejdere.  
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Bilag 1: Jobkortordningerne 
 

Efterspørgselsstyret rekrutteringstilgange: 

 Beløbsordningen betyder, at udlændinge, som er tilbudt et job med en løn over et vist beløb, har 

særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. Det er således ens lønniveau i Danmark, der afgør 

opholdsgrundlaget, og ikke eksempelvis en videregående uddannelse som Larsens (2006:23) 

definition på videnarbejder forudsætter.  

 

 Positivlisten er en liste over de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Personer 

uddannet inden for et af disse erhverv har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. Det er 

således ens uddannelsesområde, der afgør opholdsgrundlaget. Dette behøver ikke nødvendigvis 

være en længere videregående akademisk uddannelse, men kan eksempelvis være indenfor 

sundhedssektoren eller omsorgssektoren.  

 

 Forskere har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. Opholdsgrundlaget afgøres således ud 

fra et skøn om, der er særlige forskningsmæssige grunde til, at arbejdet udføres af en bestemt 

ansøger. 

 

 Koncernordningen gør det muligt for ansatte i en virksomhed i udlandet at blive udstationeret i 

virksomhedens danske datter-, søster-, moderselskab eller lignende i en periode.  

Udbudsstyret rekrutteringstilgang: 

 Greencard-ordningen gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at komme til Danmark for at 

søge job samt efterfølgende at arbejde her. Opholdsgrundlaget bestemmes ud fra et pointsystem 

opdelt i fem forskellige kategorier: uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdserfaring, tilpasningsevne 

og alder. 

 

Kilde: (SFR, 2012a) 
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Bilag 2: Interview-guide – Claus Aastrup Seidelin, Dansk Industri 
Undersøgelsesemnet: Fastholdelse af udenlandske videnarbejdere i Danmark, set fra virksomhedernes 

synspunkt.  

1. Indledende spørgsmål om interviewperson 

- Stilling 

- Faglig baggrund 

 

2. Udenlandske videnarbejdere i Danmark, hvordan vil du karakterisere denne gruppe?  

- Hvorfor kommer udenlandske videnarbejdere til Danmark? 

 

3. Er udenlandske videnarbejdere vigtige for danske virksomheder? Hvis ja, hvorfor? 

 

4. Er udenlandske videnarbejdere vigtige for det danske samfund? Hvis ja, hvorfor? 

 

5. Hvilke problematikker er der for virksomhederne i Danmark, når det kommer til fastholdelse af 

udenlandske videnarbejdere?  

 

6. Er der forskel på de problematikker store virksomheder oplever og de problematikker små og 

mellemstore virksomheder oplever? Hvis ja, hvilke?  

 

7. Hvorfor forlader udenlandske videnarbejdere Danmark? 

- Hvor stor en rolle har de arbejdsmæssige forhold?  

- Hvor stor en rolle har forhold udenfor arbejdet?  

- Hvor stor en rolle har sprog? 

- Hvor stor en rolle har kulturforskelle? 

- Er der forskel på dem der kommer med partner/familie og dem som er single? Hvis ja, hvilke? 

- Hvor stor en rolle har de danske kollegaer? 

- Er der andre forhold der spiller ind? 

 

8. Hvorfor bliver udenlandske videnarbejdere i Danmark?  

- Hvor stor en rolle har de arbejdsmæssige forhold?  

- Hvor stor en rolle har forhold udenfor arbejdet?  

- Hvor stor en rolle har sprog? 

- Hvor stor en rolle har kulturforskelle? 

- Er der forskel på dem der kommer med partner/familie og dem som er single? Hvis ja, hvilke? 

- Hvor stor en rolle har de danske kollegaer? 

- Er der andre forhold, der spiller ind? 

 

9. Hvad gøres der i dag i Danmark for at fastholde udenlandske videnarbejdere? 

- På virksomhedsniveau 

- På nationalt niveau 
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10. Hvordan bliver Danmark bedre til at fastholde udenlandske videnarbejdere? 

- Hvad kan virksomhederne gøre bedre? 

- Hvad kan forbedres på nationalt niveau? 

-  Hvem/hvad kan ellers være med til at forbedre fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere? 

 

11. Yderligere kommentarer? 
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Bilag 3: Interview-guide – Helle Aaen og Vibe West, Styrelsen for 

Fastholdelse og Rekruttering 
Undersøgelsesemnet: Fastholdelse af udenlandske videnarbejdere i Danmark.  

1. Indledende spørgsmål om interviewperson 

- Stilling 

- Faglig baggrund 

 

2. Udenlandske videnarbejdere i Danmark, hvordan vil du karakterisere denne gruppe?  

- Hvorfor kommer udenlandske videnarbejdere til Danmark? 

 

3. Er udenlandske videnarbejdere vigtige for danske virksomheder? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, 

hvorfor? 

 

4. Er udenlandske videnarbejdere vigtige for det danske samfund? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor? 

 

5. Hvilke problematikker er der i Danmark, når det kommer til fastholdelse af udenlandske 

videnarbejdere?  

 
6. Hvorfor forlader udenlandske videnarbejdere Danmark? 

- Hvor stor en rolle har de arbejdsmæssige forhold?  

- Hvor stor en rolle har forhold udenfor arbejdet?  

- Hvor stor en rolle har sprog? 

- Hvor stor en rolle har kulturforskelle? 

- Er der forskel på dem der kommer med partner/familie og dem som er single? Hvis ja, hvilke? 

- Hvor stor en rolle har de danske kollegaer? 

- Er der andre forhold der spiller ind? 

 

7. Hvorfor bliver udenlandske videnarbejdere i Danmark?  

- Hvor stor en rolle har de arbejdsmæssige forhold?  

- Hvor stor en rolle har forhold udenfor arbejdet?  

- Hvor stor en rolle har sprog? 

- Hvor stor en rolle har kulturforskelle? 

- Er der forskel på dem der kommer med partner/familie og dem som er single? Hvis ja, hvilke? 

- Hvor stor en rolle har de danske kollegaer? 

- Er der andre forhold, der spiller ind? 

 

8. Hvad gøres der i dag i Danmark for at fastholde udenlandske videnarbejdere? 

- På virksomhedsniveau 

- På nationalt niveau 

 

9. Hvordan bliver Danmark bedre til at fastholde udenlandske videnarbejdere? 

- Hvad kan virksomhederne gøre bedre? 
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- Hvad kan forbedres på nationalt niveau? 

-  Hvem/hvad kan ellers være med til at forbedre fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere? 

 

10. Yderligere kommentarer? 

 

  



Bilag 4: Interview med Claus Aastrup Seidelin, Dansk Industri 1 

Interview foretaget i kantinen hos DI, d. 8. januar 2013, kl. 9 til 10 af Cecilie Bech Lindgren.  2 

 3 

Cecilie: Det er nogle overordnede spørgsmål, jeg har sendt dig, så hvis du har andet på hjertet, så siger du 4 

bare til.  5 

Claus: Ja selvfølgelig. 6 

Cecilie: Kan du starte med at fortælle lidt om din faglige baggrund? 7 

Claus: Som sagt arbejder jeg i vores arbejdsmarkedspolitiske afdeling, hvor vi i princippet sidder og arbejder 8 

med alle mulige områder i forhold til det danske arbejdsmarked, dvs. det er lige fra hele denne 9 

reformdagsorden, dagpengereform, førtidspension, fleksjobs osv. Men så er der også en vigtig del, som 10 

hedder udenlandsk arbejdskraft, hvor jeg så er ansvarlig for det område. Og udenlandsk arbejdskraft er 11 

faktisk et rigtigt vigtigt område, fordi DI repræsenterer cirka 10.000 virksomheder i Danmark i hele landet, 12 

store og små, og vi har faktisk 25 mærkesager og en af de mærkesager er udenlandsk arbejdskraft, fordi det 13 

er rigtig vigtigt for virksomhederne, uanset om der er krise eller ej, så er der nogle virksomheder, der er 14 

dybt afhængige af de her kompetencer, som ikke findes i Danmark af forskellige årsager. Og det sidder jeg 15 

ligesom og arbejder med, og jeg arbejder meget politisk, dvs. laver en masse lobby arbejde, mødes med en 16 

masse politikere og har pressekontakt, men sidder også og laver analyser, hvor vi ligesom prøver at kaste 17 

noget lys på de her udfordringer, som også du roder med i dit speciale. Og det er primært mig her i DI, der 18 

tager sig af det her i DI, altså udenlandsk arbejdskraft. Lidt om min baggrund, jeg er økonom fra Odense og 19 

har taget en ph.d. på CBS omkring udenlandsk arbejdskraft. Og så har jeg arbejdet forskellige steder inden. 20 

Så det er det kort fortalt.  21 

Cecilie: Så du ved, hvad du snakker om?  22 

Claus: ja jeg ved lidt om det.  23 

Cecilie: Hvis vi starter sådan helt overordnet, hvordan ville du karakterisere gruppen af udenlandske 24 

videnarbejdere i Danmark? 25 

Claus: Man kan sige, at der er to grupper af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Der er sådan et skel 26 

mellem EU borger og ikke-EU borgere. Man kan sige med EU borgere er der jo fri bevægelighed, og det er 27 

meget bredt, det er både højtkvalificerede, der kommer, men det er også på et lidt lavere 28 

uddannelsesniveau, altså faglærte. Fra en lang række brancher. Dem er der kommet rigtig mange af. Der er 29 

kommet mange fra Østeuropa, det er også nogle af dem, som der er lidt mere politisk røre omkring pga. 30 

den sociale dumping dagsorden. Det er ikke så meget dem, vi har fokus på her i DI, fordi vores medlemmer, 31 

det er mere, vi har ikke dem inde fra bygge og anlæg og landbrug, de er ikke blandt vores 32 

medlemsvirksomheder. Vi har mere de store konsulenthuse, de store industrivirksomheder, så det er mere 33 

højtkvalificeret arbejdskraft, og der har vi så meget fokus på den anden gruppe, som er dem, der kommer 34 

udenfor EU, som primært er dem, der kommer på jobkort-ordningerne, på positivlisten, 35 

forskerskatteordningen. Det er mere dem, vi har fokus på. Og hvis kigger på dem, så er det ofte folk, der 36 
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kommer fra Kina, Indien, der kommer også rigtig mange amerikanere. Så det er i virkeligheden folk, der 37 

kommer langt væk fra og dem, der kommer, man kan sige, at der kommer cirka 3500 nu, der er beskæftiget 38 

i Danmark, som kommer på jobkort-ordningen så det er egentlig ikke ret mange i forhold til den samlede 39 

arbejdsstyrke. Det er faktisk kun en promille. Men dem der kommer, det er jo typisk, som du også sikkert 40 

ved, det er it-specialister, ingeniører, indenfor medicinalindustrien, læger, forskere generelt, og det er 41 

nogle af dem, som vi gør rigtig meget for at få tiltrukket, og vi har ligesom gjort rigtig meget for at gøre de 42 

her ordninger så gode som mulige. Men det vi også mere og mere fokuserer på nu, det er denne her 43 

fastholdelses-del, fordi det jo er rigtig vigtigt, at vi får dem tiltrukket og får markedsført Danmark i 44 

udlandet, men det er så også rigtigt vigtig, at vi så kan fastholde dem, så de ikke rejser hjem, som der 45 

desværre er ret mange, der gør af forskellige årsager. Så det er sådan meget overordnet, hvis man skal 46 

beskrive, hvem det er, der kommer. Man kan selvfølgelig nuancere det. Og kigge på er det mænd, kvinder, 47 

er det unge, gamle, hvad er det for nogle uddannelsesretninger osv. Men det er sådan overordnet set.  48 

Cecilie: Har du indtryk af at folk for det meste kommer med familie, uden familie, med børn, uden børn, er 49 

det noget I arbejder med? 50 

Claus: Ja, vi lavede en undersøgelse her i for godt et års tids siden, hvor vi prøvede at gå ind og kigge lidt på 51 

demografien. Hvem er det, der kommer med medfølgende ægtefæller, hvor mange har børn med osv.  Det 52 

er cirka halv halv, altså dvs. den ene halvdel, det er typisk de her, måske endda lidt minde, måske var det i 53 

virkeligheden lidt mindre end halvdelen. Men det er de her unge der kommer som et karrierestep, dvs. du 54 

kommer til Danmark, har måske en 2 til 3 år i en koncern og søger så ud igen, lad os sige der kommer en 55 

amerikaner, der er her i 3 år, og når man har været her i tre år, så skal man videre til London, fordi det er 56 

simpelthen en del af ens karriere. Det er det, man kalder de internationale nomader, som er meget 57 

sværere at holde, for det er udelukkende for karrierens skyld, at de gør det, og meget meget ambitiøse og 58 

det er mellem en tredjedel og halvdelen i hvert fald, der kommer uden børn og familie, de resterende har 59 

så en kone eller mand, og mange af dem så også børn.  60 

Cecilie: Er de så mindre mobile dem med familie? 61 

Claus: Man kan i hvert fald sige, at dem, der kommer som karrierenomader, de er langt mere mobile end 62 

de andre. Man kan sige, de andre kommer, når de først har taget beslutningen og river familien med til 63 

Danmark, så kan man sige, så er de også mindre mobile, så er de alt andet lettere at få til at blive, nu har de 64 

taget en stor beslutning at rejse til Danmark, og så rejser man ikke bare igen, fordi omkostningerne er ret 65 

store, børnene skal skifte skole, og ens kone skal måske finde et andet job. Der er således to forskellige 66 

grupper, men som man selvfølgelig stadig kan gøre meget for at få til at blive.  67 

Cecilie: Hvad er den typiske årsag til, at man kommer til Danmark for at arbejde? Hvorfor er det, man 68 

vælger Danmark som arbejdsland? 69 

Claus: Ja man kan jo sige at igen, hvis vi fokuserer på dem, som kommer udenfor EU, som vi har meget 70 

fokus på, så tror jeg mange gange, at det er lidt tilfældigt, når man kommer fra Indien eller Kina f.eks., at 71 

det så lige bliver Danmark i forhold til Sverige, Tyskland eller nogle af de andre lande, det er nok mange 72 

gange tilfældigt. Men noget som undersøgelser viser, det er jo den her work-life balance, altså det er jo 73 

noget, som er et stort plus. I Danmark er det jo sådan, at ofte så kan man jo gå på arbejde, og så tage hjem 74 

og være sammen med sine børn i nogle timer, og så kan man så tænde computeren om aftenen. Det kan 75 
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man ikke i rigtige mange andre lande så det er i hvert fald et stort plus. Og tror også at danske 76 

virksomheder generelt har et godt ry generelt i udlandet, vi er meget, mange virksomheder, i hvert fald af 77 

de større, er meget internationale, og meget åbne, og det tror jeg også tiltrækker og lokker mange 78 

udlændinge til Danmark. Jeg tror, det er nogle af de ting, som spiller meget ind, det er klart, at der er 79 

mange gode værdier i Danmark. Mange gode institutioner, traditioner, kulturer osv. som også selvfølgelig 80 

også spiller ind. Men der er ikke nogen tvivl om, at det jo langt hen af vejen er, karrieren. Hvis jobbene er i 81 

Danmark, de gode job er her, nogle gode lønninger er her, så kommer de også. Det er helt klart det, der 82 

spiller meget ind.  83 

Cecilie: Dvs. det er ikke så meget det omkringliggende samfund, der spiller ind, men mere det 84 

arbejdsmæssige indhold, der gør, at man vælger nu er det helt rigtige job tilgængeligt her? Tænker de så 85 

ikke over det omkringliggende samfund?  86 

Claus: Der er ikke nogen tvivl om, at det der er klart den vigtige ting, det er jobbet, det er det, der vejer 87 

tungest, tæller mest når man kommer, så kan man sige, at det så er de andre ting, som er meget 88 

afgørende for, om man så vælger at blive eller ej. Helt sikker karriere, det er helt klart den vigtigste faktor.  89 

Cecilie: Efter din mening, er det så vigtigt for jeres medlemmer at have udenlandsk arbejdskraft? Hvorfor er 90 

det vigtigt?  91 

Claus: Altså, hvis man skal sætte det firkantet op, så kan man sige, at hvis man tager nogle af vores helt 92 

store virksomheder, i IT-industrien, de er dybt afhængige af at kunne udvikle IT-løsninger, software 93 

systemer osv. og det er helt helt specifikke kompetencer, som vi simpelthen ikke kan uddanne dem i 94 

Danmark i tilstrækkelig omfang, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. I mange af de virksomheder er 95 

hovedsproget også engelsk og helt internationale virksomheder, så de er dybt afhængige af de her 96 

udlændinge og deres kompetencer. Hvis de ikke har adgang til dem i Danmark, så er konsekvensen at de 97 

må flytte hen, der hvor de er, de her kompetencer, så det er helt afgørende, at vi simpelthen får tiltrukket 98 

de her mennesker. Og det er inden for en lang række virksomheder, så man kan sige, det man ofte hører, at 99 

hvorfor skal man tiltrække udlændinge til Danmark for der er 150.000 ledige, mange ledige, så kan man 100 

sige, hvis der var nogle ledige med de rigtige kompetencer, så vil virksomhederne helt klart, sikkert tage 101 

dem, problemet er bare, at dem der er ledige har ikke de spidskompetencer, og det er dybt 102 

specialiserede medarbejdere, de henter, så der er ikke nogen tvivl om, at det er helt afgørende for mange 103 

af de store virksomheder, at de får fat i de her mennesker, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at 104 

Danmark er i hård konkurrence med mange andre af vores nabolande, som jo står i samme situation. 105 

Sverige for eksempel, de kan heller ikke uddanne de her mennesker. Det e simpelthen ikke muligt. Så de 106 

skal også tiltrække dem, det er derfor, det er vigtigt, at vi er knivskarpe i forhold til at tiltrække dem i 107 

forhold til andre lande. Og i virkeligheden også i forhold til de engelsktalende lande, for der har vi en 108 

ulempe. For eksempel England, kunne man tage som eksempel, de har langt lettere ved at tiltrække fordi 109 

engelsk er hovedsprog, næsten alle de kan engelsk, når man snakker højtspecialiseret. Men Danmark. når 110 

man har kone og børn med, så er det en større udfordring. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er helt vildt 111 

vigtigt. Man kan så sige, hvorfor er det vigtigt? Jamen det er jo igen det der med at utallige undersøgelser 112 

viser, at det er med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Det øger produktiviteten i 113 

virksomheden, det giver noget vækst, og det skaber nogle arbejdspladser i Danmark. Så for 114 

virksomhedernes synspunkt, så er det meget meget centralt i forhold til at kunne klare sig i den 115 

internationale konkurrence. 116 
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Cecilie: Hvad så med det danske samfund? Har det også betydning? Fordele og ulemper. 117 

Claus: Jamen, det har det selvfølgelig. Igen altså Danmark kan ikke uddanne tilstrækkelig omfang af de her 118 

mennesker, så hvis man vil bevare arbejdspladserne i Danmark og bevare virksomheden i Danmark, så er 119 

man nødt til at give virksomhederne adgang til den arbejdskraft, de har brug for. Og kigger du 120 

samfundsmæssigt, så kan man sige, at der viser undersøgelser, at de faktisk bidrager positivt til de 121 

offentlige finanser. Vi lavede en stor undersøgelse sidste år, hvor vi kiggede på. Eller måske skulle jeg lige 122 

sige noget om det. Der har været ret mange undersøgelser, der har vist om de giver et plus eller minus i 123 

velfærds kassen, de betaler nogle skattekroner og har også nogle offentlige rettigheder, de kan trække på 124 

nogle offentlige kasser og har adgang til nogle ydelser osv.  125 

Cecilie: Og problemet har vel netop været, at de ikke har betalt så meget i skat fordi, de netop er kommet 126 

på den her forskerskatteordning? 127 

Claus: Ja, man kan jo sige, at der er nogle af dem, som er kommet på forskerskatteordningen, hvor man 128 

betaler lavere skat, så det man så har gjort, det er, at man har undersøgt det ved hjælp af denne her 129 

DREAM-model, sådan en stor makroøkonomisk model, hvor man så har sagt, der er kommet de her 130 

udlændinge, bidrager de positivt eller negativt til den offentlige velfærdskasse. Og så har man så lagt nogen 131 

antagelser ind i den her model og sagt, hvor mange af dem kommer i beskæftigelse? Og så alt afhængig af 132 

hvordan man lige antager den her store black box, nogle gange er man kommet ud med et plus, andre 133 

gange så er man kommet ud med et minus. Og det, vi så blev kontaktet af Microsoft Development, en af 134 

vores store medlemmer, som egentlig godt ville have, det her belyst. Der gik vi så i samarbejder med dem 135 

og fik CBS til at lave en undersøgelse sammen med os, hvor vi så sagde, nu prøver vi at kigge på alle de 136 

mennesker, der er fra 2004 til 2009, alle udlændinge. Nogle af dem er kommet med nogle børn, og nogle af 137 

dem er kommet med nogle medfølgende ægtefæller. Hvis nu vi tager den gruppe af mennesker og siger, 138 

hvad har de betalt, altså laver en cost-benfit analyse, og siger hvad har de lagt, og hvad har de har haft af 139 

indtægter, de har betalt noget skat, noget moms og sådan nogle ting, det giver plus, men de har også haft 140 

nogle træk, altså de har, nogle har børn med, så det har givet nogle træk på til dagsinstitutioner, til skoler, 141 

nogle har været syge, så de har også haft et træk på sundhedsvæsenet, og lavet sådan en undersøgelse 142 

også, i forhold til retssamfundet, alle udgifter, alle indtægter, hvad har de så bidraget med den gruppe. Der 143 

viste det jo, at i gennemsnit der kom, dem der havde familie med, de blev i Danmark i gennemsnit 8 år, og 144 

bidragede med 2 mio. kroner netto, det bidrog de altså med, når man trak udgifterne fra, og tog man så 145 

dem, som ikke havde familie med, så bidrog de med omkring cirka 1 mio. kroner, og var her i 6 år, så tog 146 

man så dem på forskerskatteordningen, hvor argumentet netop har været, jamen de betaler ikke så meget 147 

skat, og de blev så i gennemsnit i tre år, for det er ligesom der i den periode, hvor at forskerskatte-148 

ordningen udløber, og de skulle til at betale en højere skat, men de bidrog stadig med 600.000 kroner 149 

netto. Så det underbyggede bare at de hjælper virksomhederne, de skaber noget vækst, men det er også 150 

en knaldgod forretning for det danske samfund. Så det synes vi, at det var et ret vigtigt budskab at få frem 151 

og sige, at det er rigtigt, at nogle af dem ikke betaler den samme skat, som vi gør, men det er stadig en 152 

rigtig god forretning for Danmark. Så jeg vil mene helt klart samfundsmæssigt, ren økonomisk gevinst, 153 

altså de tilfører jo også mange, nu er der mange, der snakker om mangfoldighed, nye ideer, de er 154 

innovative, de gør det danske samfund mere internationalt, det synes jeg da også er et plus, det er lidt 155 

sværere at måle, men det synes jeg helt sikkert også er et plus.  156 

Cecilie: Så de tilfører samfundet andet end bare økonomisk?   157 
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Claus: Ja helt klart. 158 

Cecilie: Nu siger du, at dem der ikke kommer på forskerskatteordningen, som kommer enten med eller 159 

uden familie, de bliver i gennemsnit mellem 6 og 8 år. Det er da sådan rimelig lang tid.  160 

Claus: Dem der kommer på forskerskatteordningen, de bliver her i tre år.  161 

Cecilie: Ja, men dem udover den. 162 

Claus: Der kan man sige, at det er faktisk meget positivt resultat, at de bliver i gennemsnit 6 år dem uden 163 

familie, det er positivt. Og det er noget længere end, hvad tidligere undersøgelser har vist. Der har man 164 

set nogle resultater, at de er rejst tidligere. Så det synes vi da er positivt.  165 

Cecilie: Så man kan sige, at der er sket en udvikling der. At de bliver længere? Men vi vil gerne have dem til 166 

at blive endnu længere? 167 

Claus: Vi vil gerne have dem til at blive længere, fordi vi ved jo, at virksomhederne skal ud og hente de 168 

her medarbejdere, og så bruger de rigtig mange penge på at rekruttere dem, og på at indfase dem, og der 169 

går også noget tid inden, at de er helt indfasede. Det kender man lidt selv, når man starter et nyt sted, så 170 

kan der godt gå et par år, før man virkelig er oppe på niveau, men det er jo smadderærgerligt, at de så 171 

rejser igen. Man kan så også sige, at de her 6 år, det er et gennemsnit dvs. der er nogle, der bliver her 172 

måske 15 år, finder en dansk kone eller en dansk mand og bliver her måske resten af deres liv, så de 173 

trækker meget op. I forhold til hvor mange der rejser igen relativt hurtigt. Men helt sikker, 6 år det er da 174 

positivt. Men vi så da gerne at de blev noget længere.  175 

Cecilie: Hvilke problematikker ser du i forhold til virksomhederne og fastholdelsen af de udenlandske 176 

medarbejdere? Hvad er problemet for virksomhederne?  177 

Claus: Ja altså, man kan sige, som jeg sagde, rekrutteringsdelen i forhold til at tiltrække, hele 178 

myndighedsdelen skal gøre det let for dem at komme, og sagsbehandlingstiden skal være i orden og vi 179 

mener jo også i DI, at man skal give nogle fornuftige skattevilkår, men når du lidt mere kigger på 180 

fastholdelsen, som er det du fokuserer på, så selvfølgelig er det blevet mere og mere klart for os, det er jo 181 

den her, de her beskæftigelsesmuligheder til de medfølgende ægtefæller. Når man laver undersøgelser, så 182 

viser de jo, blandt andet Expat Study 2010, der banger den jo op i toppen. Og vi har lavet tilsvarende 183 

undersøgelser blandt vores medlemsvirksomheder, hvor vi har spurgt medarbejdere: hvad har haft 184 

betydning for at jeres medarbejder har forladt. Der hører, man klart nummer et i forhold til 185 

fastholdelsesdelen, det er fordi de har haft en medfølgende ægtefælle som ikke har, kunne finde 186 

beskæftigelse eller som ikke har trives her. Det er klart, at det er et område, hvor man skal sætte ind. Og 187 

det er også noget, vi i DI gør rigtig meget for. Det er den ene. Og så er det klart at noget af det, som er 188 

blevet bedre efterhånden, som der kommer flere, det er sådan noget som de internationale skoler. Det er 189 

sindssygt vigtigt, fordi der er også mange af de mennesker, der kommer hertil, at på den ene side kan man 190 

sige, at de skal i en dansk skole og lære dansk, men omvendt så kan man sige, at jamen hvis de ikke 191 

planlægger at blive her resten af livet, så vil de da have deres børn i en skole, hvor der bliver undervist på 192 

engelsk. Så vi synes, at der er et stort behov for de her internationale skoler. Der er kommet flere af dem, 193 

men det der desværre ofte er tilfældet, som vi hører, det er at kvaliteten er ikke så god, der er ikke så 194 

mange elever, for de kræver trods alt et opland, og det er klart, at hvis der er for få elever, så bliver 195 
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undervisningen ikke god nok. Og det er klart, at det skal også være i orden, det er jo sindssygt vigtigt, det 196 

ved man jo også selv for ens egne børn, det skal være en god skole, de går i. Det er også et område, hvor 197 

der bliver gjort rigtig meget, og der er kommet flere, men hvis man skal have dem til at blive længere, så 198 

skal man sikre, at rammebetingelserne bare skal være i orden. De er sådan to ret vigtige ting, som vi hører 199 

fra vores medlemmer. Og så lidt i forhold til den første med job til den medfølgende ægtefælle, så kan man 200 

også sige, at hele den sociale trivsel er jo også vigtig. Nu ved jeg ikke, om du kender Expat in Denmark? Det 201 

har vi jo overtaget her i DI her fra 1. juni, og der er de her spouse, en af de her ting, vi går rigtig meget op i. 202 

Vi holder nogle forskellige arrangementer, hjælper lidt i forhold til beskæftigelsen, og prøver at få nogle af 203 

de her ægtefæller til at mødes ude på virksomhederne ligesom for at bygge nogle netværk op. Det er jo 204 

ofte netværk, man skal bruge for at få job. 205 

Cecilie: Man kan sige, at det ligesom har to sider, både den sociale dimension, men også beskæftigelses-206 

rettet dimension? 207 

Claus: Det er et meget vigtigt område, og det er i øvrigt også noget som Work in Denmark, de er begyndt at 208 

kigge på. De har lavet et nyt tilbud, hvor de netop fokuserer på de her spouses. Så det, der er selvfølgelig 209 

nogle andre ting, men det er to tre ting, det er det, der ligesom er afgørende for, om de vælger at blive eller 210 

ej, eller i hvert fald har stor betydning for det.  211 

Cecilie: Hvad med sådan noget som kulturforskelle?  212 

Claus: Ja, man kan jo sige, at der har været meget omkring det her med, at danskerne var lukkede, og vi var 213 

ikke særlig imødekommende. Og det tror jeg også et stykke af vejen har været rigtigt, jeg ved ikke om det 214 

har været bevist, at vi måske har. Igen Expat Study 2010, der viste det jo netop, at mange af de her 215 

udlændinge oplevede danskerne, som lukkede på arbejdspladsen, det her med, at når man er på arbejde, 216 

så når klokken bliver 4, så skal man hjem og hente sine børn. Og så har man ikke så meget tid til at gå ud og 217 

drikke en øl. Og det er egentlig ikke noget, som vi sådan gør af ond vilje, det er bare, sådan gør man bare i 218 

det danske samfund. Hvorimod hvis du er i USA for eksempel. Jeg har arbejdet i USA et par år, der kan jeg 219 

huske, at den første uge blev jeg inviteret hjem til sådan et barbecue party, det var sådan helt almindeligt, 220 

at så skulle man hjem med sin kone i weekenden, det har man slet ikke tradition for i Danmark, og det er 221 

ikke lige noget, man sådan bare lige ændrer over night. Så der er nok ikke nogen tvivl om, at vi kunne 222 

selvfølgelig godt blive bedre til at være åbne, men jeg synes, når vi har lavet vores undersøgelser, så 223 

synes jeg ikke, der tegner sig det her dystre billede af danskerne, at vi skulle være meget lukkede, det 224 

synes jeg ikke, det gør, men det er klart, at vi kan blive mere åbne, men det er klart at sådan generelt så 225 

skal Danmark blive mere åben på flere forskellige niveauer, man kan sige, at danskerne generelt skal blive 226 

mere åbne, virksomhederne har også et ansvar for at skal være mere åbne, og for at deres medarbejdere 227 

bedre integreret. Jeg synes også, at det er et politisk ansvar, at man skal, nu havde vi jo problematikken 228 

med de her grænsebomme, som vi knaldede op her for et par år siden, som så heldigvis blev trukket 229 

tilbage. Det er jo heller ikke et særlig smart signal at sende, vi har også haft Muhammed-krisen ikke fordi, 230 

nu skal jeg slet ikke gå ind i Muhammed krisen, den var da heller ikke med til at hjælpe, at vi blev mere 231 

åbne, så det er også et politisk ansvar og hele den offentlige myndigheds dagsorden, at vi skal blive bedre, 232 

vi skal blive mere servicemindede og bedre kvalitet, bedre service når de kommer og hjælper dem, så det er 233 

sådan i virkeligheden. Jeg oplever ikke, vi er så lukkede, som nogle undersøgelser og nogle de påpeger, 234 

men det er klart at vi kan blive mere åbne. Både kollegialt altså både på arbejdspladsen, men også 235 

udenfor arbejdspladsen. 236 
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Cecilie: Hvordan kan man gøre det danske samfund mere åbent på de her forskellige planer? Altså i forhold 237 

til danskerne generelt, altså hvordan kan vi som folkefærd blive mere åbent? 238 

Claus: Ja, det er jo svært, for hvordan gør man lige det? Men man kan sige, i stedet for at fokusere på det 239 

her makroplan og det politiske, men går ned og siger danskerne og virksomhederne, hvad kan man gøre? 240 

Så er det jo sådan nogle helt basale ting som at invitere en kollega ud på en øl efter arbejdstid. Gå hen og 241 

snak med sine kollegaer i frokostpausen, vi havde faktisk en undersøgelse sidste år, hvor vi faktisk i 242 

princippet spurgte 1000 danskere om, hvor ofte de spiste frokost med deres udenlandske kollega, hvis de 243 

havde udenlandske kollegaer, og det var relativt sjældent, at de gjorde det. Og når de så gjorde det, så 244 

var det helt vildt sjældent eller i hvert fald relativt sjælden, at man talte engelsk over frokostbordet, så 245 

det er sådan nogle små ting med, at man kan invitere sin kollega ud på en øl eller en sodavand, eller man 246 

kan gå ud og spille badminton, squash et eller andet med sine kollegaer udenfor arbejdstiden, men også i 247 

arbejdstiden tale noget engelsk over frokostbordet,  248 

Cecilie: Så sproget har en afgørende rolle? 249 

Claus: Absolut. Stor betydning. Lige så for virksomhederne, det der med at man kan gøre arbejdssproget til 250 

engelsk, det kan man i de store virksomheder, det kan man ikke i de mindre virksomheder. Det er 251 

urealistisk. Men man kan have skiltning på engelsk i kantinen for eksempel, små nyhedsmails på engelsk, 252 

hvor man informerer omkring, hvad der sker i virksomheden, det er i virkeligheden ret få ting, der gør, at 253 

vedkommende, der kommer fra udlandet, føler sig godt modtaget eller knap så godt modtaget. Så det er i 254 

virkeligheden et ansvar, der skal tages ude blandt danskerne, men også ude i virksomhederne.  255 

Cecilie: Så virksomhederne skal forsøge at være lidt mere internationalt orienterede – også nationalt, hvis 256 

man kan sige det på den måde, lokalt, men også tænke internationalt? 257 

Claus: Absolut. Man kan sige sådan på makroplan, der kan man sige, at betingelserne skal være i orden. 258 

Rekrutteringskanalerne skal være i orden, det skal være let og muligt at tiltrække de her mennesker, det 259 

skal være let at få ordnet sagsbehandlingen, men når vi snakker fastholdelsesdelen, så er det jo fint, at der 260 

er nogle initiativer fra det offentlige, men der skal også ske noget ude i virksomhederne, og danskerne 261 

skal også, vi har også et ansvar. Vi har jo brug for dem her, at vi ligesom bliver bedre til at modtage dem, 262 

men jeg vil nu sige igen, at jeg oplever os ikke så lukkede, som jeg nogle gange hører nogle ytre sig i 263 

medierne, det er i hvert fald ikke det indtryk, vi har, så er det jo klart, altså det ved jeg ikke, men der er jo 264 

sikkert forskelle, om man befinder sig i København eller om befinder sig i andre steder i landet, hvor man er 265 

mere, det vil der jo altid være forskel på hvor åbne, man er. Men sådan generelt set, så synes jeg ikke, vi 266 

bliver mere lukkede, tværtimod så synes jeg, at det begynder at gå den rigtige vej.  267 

Cecilie: Nu har du allerede lidt kommet ind på det, med de her med forskellen på store virksomheder og 268 

mindre virksomheder, i forhold til sproget, kan du uddybe det lidt mere, altså er der forskel på, hvad kan 269 

man sige, problematikkerne som store virksomheder oplever og de problematikker, som små virksomheder 270 

oplever i forbindelse med både tiltrækning, men også fastholdelse af udenlandske medarbejdere? 271 

Claus: Ja, sådan alt andet lige betragtning, så kan man sige, at store virksomheder, de har nogle flere 272 

muligheder i forhold til både at kunne tiltrække og fastholde, de har jo, nogle af de store virksomheder, de 273 

har jo hele HR afdelinger, altså Siemens de har en HR afdeling, der kun beskæftiger sig med og finde 274 

lejligheder til deres udenlandske medarbejdere, og sørge for at finde nogle gode skoler til dem, og hente 275 
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deres medarbejdere i lufthavnen, og få ordnet papirarbejdet, i forhold til opholds- og arbejdstilladelse osv. 276 

Så det er klart, at de har nogle helt andre muligheder end de mindre og mellemstore virksomheder, så 277 

det er sådan lidt, det er nogle forskellige udfordringer, de står overfor. Og ligeså med at kunne hente 278 

dem, tiltrække dem, mindre virksomheder, de har måske ikke ressourcerne til at kunne finde en 279 

medarbejder i udlandet og få rekrutteret en, altså det koster rigtig mange penge, og ligeså hvis man skal 280 

lave nogle forskellige events, arrangementer for de her udlændinge, så er det klart, så er det jo lettere, hvis 281 

du har 50 eller 100 medarbejdere, end hvis du har 3, 4 eller 5 stykker. Og det er faktisk også derfor, at vi 282 

herigennem vores Expat in Denmark, har vi faktisk prøver at lave nogle arrangementer med forskellige 283 

mindre og mellemstore virksomheder, og sige jamen i nogle forskellige rundt i landet sige, at hvis man har 284 

4,5, 10, 20, virksomheder i et område, så prøve at lave nogle sociale arrangementer udenfor arbejdstiden, 285 

hvor man så samler de her expats fra forskellige virksomheder og laver nogle, det kan være nogle oplæg på 286 

engelsk, men det kan også være et oplæg om skat for eksempel, eller hvor man sidder og hygger sig og får 287 

noget at spise og snakker om fritidsaktiviteter osv. Netop fordi man har ikke de samme muligheder i de 288 

mindre virksomheder, som man har i de store, hvor man har 500 ansatte. Eller 300 ansatte, så det vil jeg 289 

sige, der er, de mindre og mellemstore de har helt sikkert en større udfordring, men jeg er ret sikker på, at 290 

gevinsten ved at tiltrække dem, den er mindst ligeså stor i de mindre, som i de store. Så det er klart, at der 291 

har man også en udfordring, det er også derfor, at den her videnbank, det er jo fint, at man kan 292 

videndele på tværs, så der er helt sikkert en forskel.  293 

Cecilie: Hvis man så sådan, kan man sige, skulle, det er også et meget specifikt spørgsmål, men hvorfor 294 

forlader udenlandske medarbejdere Danmark? Vi har været lidt inde på det, men sådan altså er der noget 295 

der vejer mere end andet? Og er det forskelligt fra hvor man kommer fra? Altså, hvis du kunne uddybe lidt 296 

mere. 297 

Claus: Ja, altså vi har jo været lidt inde på det, at der er nogle, dem, altså de unge meget mobile, de er 298 

svære at holde ikke, så vil det kræve, at man sådan kan tilbyde dem nogle karrieremuligheder, men der er 299 

mange af dem der altså, de skal jo lave deres karriere, jamen så skal de rundt i nogle forskellige lande, og 300 

de er meget svære at holde på. Men jeg vil sige generelt, hvis man sådan skal pege på nogle ting, så er det 301 

noget af det, vi har været inde på, altså hvis man skal fastholde dem, ikke, det er de her altså, lønnen er 302 

selvfølgelig afgørende, men så er det de her omkringliggende faktorer, som jeg snakker om, det er 303 

arbejdsklimaet på arbejdspladsen, det er skolerne, job til medfølgende ægtefæller, fritidsaktiviteter, det 304 

er sådan nogle basale ting, der er afgørende for om de bliver eller ej, ville jeg umiddelbart mene.  305 

Cecilie: Jamen, jeg synes også, at vi har været sådan rimelig godt omkring det i hvert fald.  306 

Claus: Jeg ved ikke lige om, der skulle være..jeg tror det er de væsentligste der spiller en rolle.  307 

Cecilie: Kunne du sige noget om, hvad der gøres i dag for at fastholde udenlandsk arbejdskraft på 308 

virksomhedsniveau for eksempel?  309 

Claus: Jamen, det er faktisk det, der har været det helt store spørgsmål, fordi…  310 

Cecilie: Hvis ansvar er det? Eller hvad? 311 

Claus: Nej, jeg vil mere sige, det har egentlig været sådan ret, altså hvad findes der egentlig, i forhold til det 312 

her Expat in Denmark-netværk, som vi har overtaget, så, og det gjorde vi netop også, fordi vi kunne se 313 
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fastholdelsesdelen, den er jo sindssyg vigtig, så vi bliver lige som nødt til at gøre noget, da vi overtog det 314 

her netværk. Det er lidt, hvor mange initiativer findes der egentlig i ude i landet? Fordi det her Expat in 315 

Denmark-netværk, det er jo et nationalt netværk, som fokuserer på fastholdelsen, men af 316 

ressourcemæssige hensyn, så har det været sådan meget Københavner-fokuseret, og ikke særlig 317 

virksomhedsrettet. Så det vi gjorde, da vi overtog det var at sagde, jamen hvad findes der egentlig af 318 

initiativer rundt om i landet? Fordi det er ikke særlig godt belyst, og nu ved jeg godt, at videnbanken er 319 

kommet, hvor man ligesom har prøvet og ligesom lave en database men der er jo ikke ret meget 320 

virksomhedsrettet. Jeg tror det er 5 eller så noget, 5 virksomhedsrettede initiativer, så det vi gjorde det 321 

var, jamen der er nok et stort behov for det her. Så nu prøver vi at gå ind og kigge, ansætter en 322 

sekretariatsleder og nogle medarbejdere, og så rejser vi simpelthen rundt til vores medlemsvirksomheder 323 

for at høre, hvem har udlændinge ansat, det kan vi selvfølgelig se i vores database, hvad har I brug for, hvad 324 

er der af initiativer, er der nogle arrangementer, for det er klart, i København, der er der mange 325 

muligheder, der er mange udlændinge, der bor herovre, og kommer du fra Brasilien, så er der klubben for 326 

brasilianere, hvor man samles og laver nogle forskellige ting, men det er lidt sværere, hvis du sidder i 327 

Vestjylland for eksempel, hvad gør man så? Og de har jo også brug for de her expats, så det vi så gjorde var, 328 

at vi simpelthen rejste rundt og prøvede at afdække, hvad er der så for nogle forskellige initiativer rundt 329 

omkring i landet, og det vi faktisk opdagede, det er, at der faktisk er rigtig mange ting, der foregår rundt i 330 

landet. Men problemet er bare, at man ikke rigtig har koordineret det, man har ikke, de tiltag og de 331 

erfaringer og aktiviteter man har et sted i landet, det videndeler man ikke rigtig til et andet sted i landet. Så 332 

det vi sådan har lært i den proces, det er to ting: for det første så findes der faktisk rigtig mange ting, f.eks. i 333 

Region Midtjylland, der findes jo rigtig meget igennem International Community, men der findes jo også 334 

meget i Sønderjylland, der findes jo også noget i Trekantsområdet, der er også velkomstcentret oppe i 335 

Ålborg, der laver rigtig meget, så der er faktisk rigtig mange ting, der foregår via erhvervsrådene, og hvor 336 

virksomhederne så spiller en rolle, så der foregår faktisk overraskende meget i forhold til, hvad vi sådan 337 

havde forventet. Så det vil jeg sige, det er i hvert fald noget af det, vi har lært af denne her proces, at der 338 

findes rigtig meget, og det andet vi så lige som har sagt, jamen det er, at man skal på en eller anden måde 339 

prøve at videndele og prøve at samle de erfaringer, dvs. har man nogle gode erfaringer et sted i landet, så 340 

er det jo meget meget vigtigt, at man så sørger for at bruge de erfaringer et andet sted i landet, og det er 341 

noget af det, vi har synes, der har manglet, for der er blevet sat rigtig mange initiativer i gang her i de 342 

seneste fem år, når vi snakker fastholdelse i offentlig regi, men jeg synes ofte, så har man været, skal vi 343 

sige opfundet den dybe tallerken flere gange, og brugt rigtig mange penge et sted og så brugt rigtig mange 344 

penge et andet sted, og man har i virkeligheden sådan måske opfundet lidt det samme, så det er noget af 345 

det, vi vil prøve at gøre, men det er jo meget positivt, at virksomhederne de gør rigtig meget, og de 346 

samarbejder med erhvervsrådene, som prøver at lave nogle initiativer ude i landet, fordi man kan godt lave 347 

noget på nationalt plan, men mange gange skal det jo være lokalt forankret, så jeg synes faktisk, at der 348 

findes faktisk overraskende mange ting, men det er klart, at det skal man også blive bedre til hele tiden, og 349 

udvikle. 350 

Cecilie: Jamen, jeg er enig med dig, det er også det, jeg er kommet frem til, men det som jeg sådan har lagt 351 

mærke til det er, at der er mange, det du også snakker om, det er meget sådan, virksomhederne er sådan 352 

meget udadrettede, de er ikke så indadrettede i forhold til deres strategi, i hvert fald i forhold til, hvad der 353 

findes på expatviden.dk, altså der er faktisk meget få initiativer, der handler om, hvad man faktisk gør på 354 

selve virksomheden, altså ikke i forhold til, at man samarbejder med andre virksomheder om at gøre noget 355 
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udenfor virksomheden, eller at man samarbejder med erhvervsrådene for at gøre et eller andet, eller at 356 

man samarbejder med myndighederne for ligesom at forbedre bureaukrati, procedurer og sådan nogle 357 

ting, og det har jeg egentlig undret mig lidt over, at hvorfor at virksomhederne, jeg tænker, der må jo være 358 

rigtig mange ting, som bliver gjort på virksomhederne, som bare ikke er kommet frem. Eller også så er det, 359 

fordi der ikke sker noget på virksomhederne. Det skal jeg ikke kunne sige, altså for eksempel i forhold til alt 360 

skal være på engelsk, sådan noget med religion, kulturforskelle, altså sådan internt på virksomheden, 361 

arbejdspladskultur, uskrevne regler, dress codes og sådan nogle ting, alle de der ting, som jo er helt normalt 362 

for os, at det ved vi, hvordan man opfører sig, men kan jeg bare ikke se, jeg ved ikke om, det er fordi, det 363 

som sådan ikke er fokusområde, og det er derfor, eller om man bare ikke har tænkt over, at det skal også 364 

frem i lyset, og erfaringsdele i forhold til store virksomheder, som kan hjælpe mindre virksomheder.  365 

Claus: Jeg tror umiddelbart, at virksomhederne gør ret meget i forhold til deres medarbejdere på 366 

arbejdspladsen. Jeg tror egentlig ikke, at det, der gør, at mange eller, at der er nogle, der rejser før planlagt, 367 

jeg tror egentlig ikke, det kan selvfølgelig godt være, at der er nogle, der bare ikke føler sig godt tilpas på 368 

arbejdspladsen, at de savner nogle at de ting, du nævner, men jeg tror at i langt størstedelen, så er det 369 

rammerne udenfor virksomheden, dvs. det er, altså virksomheden har et stort ansvar, det er slet ikke 370 

det, men jeg tror egentlig at mange af dem de, i hvert fald hvad vi hører fra vores medlemsvirksomheder, 371 

de er rigtig glade for dem, de synes, at de trives og har det godt, men det er de her faktorer udenfor 372 

virksomheden, uden for arbejdstiden der ligesom, det er der, det halter lidt, men når vi snakker det her 373 

med skiltning i kantinerne, mail på engelsk, man har sin buddy eller sin mentor i virksomheden, hvor man 374 

har en dansk kollega, der tager sig af en, man har forskellige arrangementer, altså igen de store 375 

virksomheder, der synes jeg umiddelbart, at jeg hører at de egentlig relativt meget, og det er de også nødt 376 

til. Det er også deres ansvar, men det er sådan mere, det udenfor hvor der måske, det er i hvert fald det 377 

undersøgelserne viser, at det er ligesom der, de her expats de ligesom, at de savner noget. Men det kan 378 

godt være, at det er et område, hvor virksomhederne skal være endnu skarpere på, altså tage endnu mere 379 

hånd om, når de kommer, men umiddelbart, så kan man sige, en virksomhed bruger altså ret mange penge, 380 

det er mellem en halv og en hel million kroner, man siger, at det koster at hente en, så tror jeg 381 

virksomhederne de er meget bevidst om at hvis vedkommende smutter så er det både ærgerligt for, men 382 

de bruger også relativt mange penge på at hente dem, men ingen tvivl om at de skal være skarpe, men jeg 383 

tror mere, det er det andet, der ligesom er der, hvor det halter.  384 

Cecilie: Så hvordan synes, eller hvordan tror du, eller hvordan mener du, at Danmark kan blive bedre til at 385 

fastholde udenlandske medarbejdere? Altså hvor skal fokusområderne ligge i de næste tre år? 386 

Claus: Når vi snakker fastholdelse? 387 

Cecilie: Ja. 388 

Claus: Jeg tror lidt, igen mange af de samme ting vi kommer tilbage til ikke, der er ikke nogen tvivl om, at 389 

når vi snakker fastholdelse, og når vi snakker dem, som kommer på forskerskatteordningen, så man jo, før 390 

var den jo 3 år, der blev de i tre år, nu viser tallene jo, så ændrede man det jo til 5 år, inden man blev ramt 391 

af den her skattestigning, nu bliver de i 5 år. Så hvis man have dem til at blive, så er der ikke nogen tvivl om, 392 

at skatten den spiller en sindssygt stor rolle i forhold til den gruppe, der kommer på 393 

forskerskatteordningen. Så der bliver man nødt til på en eller anden måde at fokusere på skatten. Men 394 

ellers så tror jeg, uden at jeg skal cykle for meget rundt i det, jeg tror, det er det der med den medfølgende 395 
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ægtefælle og det der med skolerne, det er to sindssygt vigtige ting, der er også meget fokus på det der i 396 

København, men også det med skolerne i det jyske. Jeg tror, det er der, man skal sætte ind. Det er også 397 

nogle ting, der tager tid, altså man kan ikke bare åbne en masse internationale skoler i morgen, det er 398 

noget, der tager tid, så jeg tror, det er nok der, jeg tror, man skal gøre rigtig meget. Det er klart, at de andre 399 

ting, som vi har snakket om, det der lidt mere jeg vil ikke sige bløde, men det der med, at vi skal blive mere 400 

åbne ude i virksomhederne og os danskere, myndighedshåndteringen osv. Klart det skal også være vigtigt. 401 

Så kan du sige sådan noget, som du også nævnte tidligere, sådan noget som sprog. Der kommer man ikke 402 

uden om, at de store virksomheder, hvor hovedsproget er engelsk, der kan man jo godt klare sig. Men når 403 

det nu er mindre og mellem store, så er dansk jo en forudsætning på et andet plan og for de 404 

medfølgende ægtefæller, der skal ud og finde beskæftigelse, der skal man jo kunne noget dansk. Så det 405 

er klart, det er jo også, det siger sig selv, at det er også et vigtigt område, at man på en eller anden måde 406 

skal indtænke, hvordan man så gør den undervisning, der så kan tilbydes så fleksibel og så god som mulig.  407 

Cecilie: Har virksomheder ikke også der et ansvar i forhold til, at man måske skal være mere åbne overfor at 408 

man ikke kan dansk, når man så bliver ansat? 409 

Claus: Jo men, altså du mener, at virksomheder de skal være mere åbne for, at de ikke skal sætte 410 

danskkundskaber så højt?  411 

Cecilie: Ja. 412 

Claus: Jo men kan jo bare sige, at virksomhederne hvor dagligdagen foregår på dansk, hvor produktion 413 

foregår på dansk, hvor man måske har mange faglærte, altså ikke højtkvalificerede, men faglærte 414 

medarbejdere, der er det bare, at dansk er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til et job.  Så 415 

jeg tror, det er svært at komme udenom at sige, at dansk det ikke er vigtigt. Men det er selvfølgelig klart, 416 

at på de arbejdspladser hvor at man kan arbejde på engelsk, nu er du jo selv fra CBS, der er jo rigtig mange 417 

ikke-dansktalende, der fungerer det jo fint. Men når vi snakker i de mindre og mellemstore, så er dansk en 418 

forudsætning og jeg tror også, at det bliver det ved med at være, fordi man skal ligesom interagere med 419 

sine kollegaer, men det er selvfølgelig klart, at vi danskere bliver også bedre og bedre til engelsk, så det 420 

kan være, at man kan sænke kravene lidt til dansk og så lidt mere engelsk, men dansk vil i et eller andet 421 

omfang være en forudsætning.  422 

Cecilie: Hvad med i forhold til sådan noget som modtagerkultur i for eksempel i forhold til myndigheder, 423 

men hvad med sådan, hvad kan man sige, de lokale medarbejdere på virksomhederne, altså der er jo meget 424 

fokus på, at man skal hjælpe, dem der kommer, altså de udenlandske medarbejdere, de får alle mulige 425 

velkomstguides, de får velkomstmøder, og der bliver arrangeret events for dem, og man holder dem lidt i 426 

hånden i forhold til bolig, og alle de her ting, hvad med i forhold til de lokale medarbejdere? Skal de ikke 427 

også forberedes på, at der kommer en udefra, som har en anden indstilling til tingene måske, eller som 428 

kommer med en anden baggrund, er det noget der sådan… 429 

Claus: Ja altså, jeg tror i virkeligheden skellet mellem som du også er lidt inde på, at i de store virksomheder 430 

der er det sådan helt integreret, altså det er sådan, når vi snakker med nogle af vores store medlemmer 431 

Microsoft, Siemens, IBM, så tror jeg slet ikke, at de tænker over det, fordi der er det så stor en andel af 432 

deres medarbejderstab, at der skelner man ikke mellem, om det er en dansker, eller det er en englænder 433 

eller kineser eller bare, jeg tror slet ikke, at man bemærker det. Fordi arbejdssproget er på engelsk, så jeg 434 
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tror virkelig ikke, behovet er der. Det er lidt sådan en integreret del af arbejdspladsen, at jeg tror ikke, at 435 

man tænker over det, men det er klart, at nogle virksomheder, der mener jeg, som jeg sagde lige før, de gør 436 

meget, og de skal også gøre meget. Og det der match mellem danske kollegaer man har, jeg ved faktisk ikke 437 

hvad sådan noget hedder, om det hedder en mentor eller…det lyder sådan meget formelt, men at man har 438 

en eller anden kontaktperson, når man kommer der, det er der mange, der bruger, og det er super super 439 

vigtigt, hvorimod det offentlige, det har mere været sådan nogle velkomstpakker, hvor man har fået et eller 440 

andet en pjece på engelsk, hvor man så får at vide, hvor biblioteket er, og hvor svømmehallen er, og det er 441 

selvfølgelig også vigtigt, det er bare noget lidt andet i forhold til, men der er ikke nogen tvivl om at begge 442 

dele, de er vigtige.  443 

Cecilie: Man ofte sådan… altså litteraturen siger i hvert fald, at der er mange, der ser det som ”besværligt” 444 

at skulle ansætte en udenlandsk medarbejder, på trods af at det faktisk kan give vækst og innovation og 445 

sådan nogle ting i virksomheden, og at det kan åbne op for andre eksportmarkeder og sådan nogle ting. 446 

Men fordi de anser det som besværligt at ansætte den her udenlandske medarbejder, så gør de det ikke, og 447 

det er selvfølgelig ikke de store virksomheder, men mere de små og mellemstore virksomheder.  448 

Claus: Vi har, der er en kæmpe udfordring, og det mener jeg faktisk, det er ikke kun udlændinge, men 449 

egentlig også det man hører, det er jo at mange mindre og mellemstore der, beregninger viser, at der er 450 

kæmpestore vækstgevinster, hvis man kan få dem til at ansætte folk med en lang videregående 451 

uddannelse, altså akademikere i de mindre og mellemstore virksomheder, det er også derfor, man har lavet 452 

denne videnpilot-ordning, hvor man kunne få et tilskud med ligesom for at motivere de her mindre og 453 

mellemstore, men af en eller anden årsag så gør de det ikke. Og det er rigtig ærgerligt fordi vi vil både gerne 454 

have noget vækst og akademikere ud i de mindre og mellemstore, men der er sådan en barriere, man 455 

holder lidt igen fordi er det nu også så godt og de skal have lidt mere i løn, kan det nu betale sig. Men det 456 

det så viser, når de så gør det, så er det sådan en ketchup effekt, at så bliver de rigtig glade og har stor 457 

succes, og så er de langt mere tilbøjelige til at ansætte nummer 2 og nummer 3, hvis de har mulighed for 458 

det. Og jeg tror lidt det er det samme med, at når det så er en udlænding, så er det, jamen ikke nok med 459 

at man skal ansætte en med en lang videregående, men man skal også hente ham i Kina. Det er en 460 

virkelig stor barriere. Og det er mange penge man skal bruge på at hente en medarbejder, hvad nu hvis 461 

vedkommende rejser ,og hvordan skal vi håndtere det, så det er jo en helt naturlig barriere man har, og det 462 

er jo netop det, der er så knaldvigtigt, at man ligesom siger, at vi skal på en eller anden måde virkelige sørge 463 

for det. Vi har faktisk et projekt, hvor vi kigger meget på de her eksportmuligheder, der er, hvor der er 464 

meget fokus på, at hvis vi kan ansætte en udlænding, så kan den udlænding slå nogle døre ind til, det er det 465 

undersøgelsen viser, til, ansætte nogle kinesere så kan man slå døren ind til det kinesiske marked. Fordi de 466 

kan noget sprog og de har også noget netværk en dansk medarbejder bare ikke har, fordi det tager mange 467 

år om at opbygge i Kina for eksempel. Dem skal vi have rykket over i de mindre og mellemstore, men det er 468 

en udfordring, og det er rigtig svært, fordi selvom de har nogle penge med, danske akademikere, så er det 469 

stadig en udfordring, så det er klart, at vi har brug for og også har et ansvar for at hjælpe til med det. Og det 470 

er klart, der ligger en stor udfordring for at gøre det. Så det tror jeg, du har helt ret i. At der er en barriere, 471 

absolut.  472 

Cecilie: Nu har jeg ikke så mange flere spørgsmål, har du noget, du vil tilføje her på falderebet.  473 

Claus: Nej, jeg har skrevet lidt småting, men jeg synes egentlig, vi har været meget inde på meget af det. 474 

Det er jo et super spændende område. Det kunne være rigtig fint hvis, at når du er færdig, så vil, er jeg 475 
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meget interesseret i at læse, kan rigtig godt lide og synes, at det er interessant at, hvis jeg må læse dit 476 

speciale. Fordi det er super vigtigt at få en masse viden om det her område.  477 

Cecilie: Ja, der er vi enige. 478 

Claus: og det er jo klart at tilbage i 00’erne, 2006, 2007, 2008, der havde man de her rekrutteringsfremstød, 479 

hvor man tog til udlandet og prøvede at rekruttere, og få nogle til Danmark. Det er klart, at når den 480 

økonomiske krise, så bliver det jo mindre hot sådan et emne, men vi synes stadig at det er rigtig vigtigt at 481 

gøre en masse nu, fordi lige pludselig så konjunkturerne, de vender jo på et tidspunkt, og hvis man ikke 482 

gøre en masse nu, især i forhold til fastholdelsesdelen så står vi lige pludselig i en situation hvor, at man 483 

ikke kan få dem til Danmark, og man ikke kan fastholde dem, når vi virkeligvirkelig har brug for dem. Så 484 

derfor er det rigtig positivt, at du laver sådant et speciale her.  485 

Cecilie: Det er jeg da glad for at høre. Så vi kan sørge for, at de kommer nu, og at vi er forberedt på at 486 

ligesom at tage imod dem, også når konjunkturerne vender. 487 

Claus: Lige nøjagtig. Nu kommer der jo en reform heromkring international rekruttering her i foråret, den 488 

skulle have været kommet her i efteråret, men den er nu udskudt, så det bliver meget spændende at se. 489 

hvad det kommer til at indeholde. Nu snakker de jo i dag i dagens aviser om positivlisten, ved ikke om du 490 

har læst om det? 491 

Cecilie: Jo, det har jeg godt læst, for lærere og sygeplejerske, hvor de er sure over, at de skal sende folk til 492 

Norge og Sverige, men man kan sige, det er jo så heller ikke, altså de er jo uddannede mennesker, men 493 

altså det er jo ikke som sådan specialister.  494 

Claus: Ej man kan jo sige at positiv-ordningen den er jo tænkt efter, hvor der er mangel på kvalificeret 495 

arbejdskraft, men grunden til at de er kommet med, det er fordi man har haft, den måde man har 496 

udarbejdet det på, det er jo arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor de har vurderet, at der har været mangel 497 

indenfor et geografisk område, og hvor der ikke er høj ledighed. Det er måske nogle lidt forældede regler, 498 

der gør, at de bonger ud. Og der har beskæftigelsesministeren også være fremme og sige, at det vil man 499 

ændre. Så der vil jo kommer en … vi ser frem til med spænding at se, hvad det så betyder.  500 

Cecilie: Jeg sad faktisk lige, da jeg sad og ventede på dig læste artiklen i jyllands-posten om, at 501 

fagforeningerne og a-kasserne gerne vil tages med på råd omkring, når den her liste ligesom bliver 502 

udfærdiget, fordi det kan godt være, at der ser ud som, at der er mangel på sygeplejersker, men det er jo, 503 

fordi vi har sendt dem alle sammen til Norge. Så man ligesom kan få dem der ligesom ved noget om 504 

området til at ligesom at sige noget om det, før man tager en beslutning. Men ja der sker jo rigtig meget på 505 

det område. Der er jo også en internationaliseringsstrategi i forhold til folkeskolereformen, det ved jeg ikke 506 

om du ved, men det ved du selvfølgelig sikkert, men altså at man åbner op for at lave internationale forløb 507 

indenfor folkeskolen, hvor man så også kan, det der med internationale skoler, det er jo vigtigt, og at de 508 

skal tage den her internationale uddannelse, men de bliver også på en eller anden måde sådan ikke 509 

marginaliseret, men så er de jo inde i den her boblen med andre internationale børn, altså så kommer man 510 

ikke den der blanding i forhold til lokalsamfundet, man bliver ligesom mere forankret i lokalsamfundet og 511 

ikke i det her internationale miljø, som så er meget mobile.  512 
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Claus: Man kan også sige at med Europa skolen i København, det er jo også en positiv udvikling. Der sker 513 

meget og det er … 514 

Cecilie: Men det er også blevet mere accepteret, at man for eksempel har ægteskaber på tværs af, altså 515 

danske og så udlændinge, og så får de nogle børn, som så har begge kulturer i sig som så jo, de er 516 

internationalt orienteret, men de er også forankret i lokalsamfundet.  517 

Claus: Helt sikkert.  518 

Cecilie: Det her med, at man tager meget mere på udveksling, og udlandsophold er mere vigtigt i løbet af 519 

uddannelsen. 520 

Claus: Og det er der jo også fokus på politisk, at man vil gøre det mere gnidningsfrit for de danske 521 

studerende og rejse ud, og man skal kunne få sin SU med, der har været nogle problemer om, at man ikke 522 

kunne få sin SU med, det har jo taget lang tid, meritoverførsel osv., så det går lidt begge veje, det er vigtigt, 523 

at vi får nogle udenlandske til Danmark, men det er også vigtigt, at vi får sendt nogle danskere ud. Som 524 

ambassadører for Danmark, men også at de kommer hjem med nogle skills i bagagen. 525 

Cecilie: Lige præcis, så bliver man måske lidt mere internationalt orienteret, hvis man selv har prøvet og 526 

være fremmed i 6 måneder i et andet land så ved ligesom okay, der var nogle, der hjalp med bus-systemet 527 

eller et eller andet og at det var lokale venner, man tager det med sig, når man så kommer tilbage, at man 528 

så bliver mere engageret i ligesom og opmærksom på, at der er en befolkningsgruppe i Danmark, som man 529 

skal tage lidt mere hånd om, eller der har nogle andre behov end bare almindelige danskere, kan man sige.  530 

Claus: Helt enig. Spændende emne og jeg er sikker på at det emne, du har valgt det skal nok, det bliver ved 531 

med at være vigtig, det er jeg slet ikke i tvivl om.  532 

Cecilie: Også i forhold til den udvikling der er, det bliver alt ting bliver bare mere internationalt, så det skal 533 

man ligesom forholde sig til.  534 

Claus: Sådan er udviklingen og jeg synes, det er en positiv udvikling og det kan man ikke forhindre, hvis man 535 

ville det. Man bliver nødt til at indordne sig det og tilpasse sig det. Det er derfor de her ting, vi snakker om 536 

det er vigtigt.  537 

Cecilie: Helt enig.  538 

Pointer, der er brugt i afhandlingen, er fremhævet med fed i transskriptionen. 



Bilag 5: Interview med Helle Aaen og Vibe West, Styrelsen for Fastholdelse 1 

og Rekruttering 2 

Interviewet er foretaget i et mødelokale hos Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering d. 17. Januar 2013, kl 3 

13 til 14 af Cecilie Bech Lindgren.  4 

Cecilie: Mange tak fordi at I ville hjælpe mig, det er jo rigtig dejligt. Jeg er i gang med at skrive speciale om 5 

fastholdelse af udenlandske videnarbejdere i Danmark, dvs. højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, og 6 

derfor kunne jeg godt tænke mig at stille jer nogle spørgsmål, medmindre I hellere selv vil starte med 7 

ligesom at ….nej… 8 

Vibe: Du stiller bare løs.  9 

Cecilie: Jamen, super. Hvis vi kan starte med, at I bare lige kort beskriver jer selv. Altså hvad I laver, og 10 

hvilken faglig baggrund I har.  11 

Helle: Du starter Vibe. 12 

Vibe: Ja, jeg sidder i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, i det kontor der hedder rekruttering og IØS, 13 

og jeg sidder som chefkonsulent og har ansvar for ministerbetjeningsprocesser, herunder også, kan man vel 14 

sige, overordnet set, da international rekruttering blev flyttet fra integrationsministeriet til 15 

beskæftigelsesministeriet, så er det også noget med at få undersøgt, hvad indeholder det nye område i 16 

forhold til beskæftigelsespolitisk vinkel, og så sidder jeg og har et samarbejde med Work in Denmark 17 

centrene og altså, de er jo selvstændige enheder, men vi har møder med dem jævnligt, hver måned og 18 

følger op på noget samarbejde med nogle projekter med dem.  19 

Helle: Jamen, jeg hedder Helle Aaen og sidder i samme kontor som Vibe, og jeg sidder mest med indsatsen i 20 

forhold til modtagelsen og fastholdelse, jeg kommer fra det tidligere Integrationsministerium, og ja hvad 21 

kan man sige, vi, dels har vi nogle forskellige netværk, som har fokus på videndeling på området, så har vi 22 

nogle konkrete projekter, vi har støttet, så sidder jeg med omkring International Citizen Service centrerne, 23 

ja det tror jeg, er sådan stort set de opgaver, jeg har.  24 

Cecilie: Super. Jamen hvis vi skal springe lige ud i det, til at starte med hvis I kunne karakterisere den 25 

gruppe af udenlandsk højtuddannet arbejdskraft, som kommer til Danmark, hvordan ville I så gøre det?  26 

Helle: Jamen, altså først og fremmest at karakterisere dem ud fra jobplanen. Dem der kommer ind under 27 

de ordninger, der er i jobplanen.  28 

Vibe: Ja, ja.  29 

Cecilie: Altså jobkort-ordningerne. 30 

Helle og Vibe: Ja. 31 

Cecilie: Hvor kommer de fra? Gamle, unge?  32 
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Vibe: Vi ser det sådan på forskellig vis. Et er lige nøjagtig, man kan sådan dele dem op i, hvilket grundlag er 33 

de her på. Og udenlandske videnarbejdere de kan også være europæere, de kan komme, ikke nødvendigvis 34 

og skal have en opholdstilladelse for at komme her til, men det bliver meget tit dem, man kommer til at 35 

snakke om, fordi det er så interessant med indiske ingeniører osv., men altså når vi kigger på udenlandsk 36 

højtkvalificeret arbejdskraft, så er det også græske ingeniører, spanske nu her, hvor vi gør en indsat for at 37 

tiltrække ingeniører fra. Så det er sådan det ene perspektiv, det er at det er hele verden, også Europa, og 38 

ikke kun resten. Det andet perspektiv er selvfølgelig at det, altså det er sådan lidt, hvad er det, der 39 

karakteriserer højtuddannet. Altså er det uddannelsesniveauet eller er det lønniveauet. Det bliver også 40 

sådan lidt den man går ind og kigger på, og der er jo også indbygget i vores opholdsordninger sådan en 41 

skelnen, der ligesom tilsiger, at det som virksomhederne er interesseret i at give meget for, de har nok 42 

nogle særlige kompetencer eller i hvert fald noget specifikt, som er efterspurgt, og som de ikke 43 

nødvendigvis har let ved at finde i Danmark og i Europa. Så derfor ser vi sådan også lidt på den gruppe som 44 

værende en del af de der, nu kalder du dem videnarbejdere, altså så det er ikke nødvendigvis deres 45 

uddannelses, der har kvalificeret dem til at være en del af den gruppe.  46 

Cecilie: Man kan måske bedre sige udenlandsk arbejdskraft med særlige kompetencer? Ville det måske 47 

være mere dækkende term?  48 

Vibe: Ja, man for alle mulige problemer lige meget, hvordan man definerer det. 49 

Cecilie: Helt enig. 50 

Vibe: Det er jo mest, når man kigger på en population, er det lidt vigtigt at vide, hvad er forudsætningen 51 

for, at de er i populationen, altså er det fordi, de har fået adgang via en af vores ordninger, er det fordi, de 52 

har en lønindkomst, som er høj, er det fordi, de arbejder i specifikke stillinger. 53 

Cecilie: Altså, man kan sige det jeg sådan har, altså det jeg gerne vil med det udtryk, det er at skille nogle 54 

fra, det er ikke så meget, hvem der er med, men måske mere hvem der ikke er med, altså flygtninge, 55 

asylansøgere, og sådan nogle ting, fordi det netop er nogle mennesker, som har nogle bestemte 56 

kompetencer, som man ikke kan finde i Danmark, og så bliver vi ligesom nødt til at finde dem andre steder, 57 

og hvordan fastholder vi dem så, når vi så får dem til Danmark. Det er ligesom det, der er fokus i specialet.  58 

Helle: Jamen jeg kan jo sige, at det hænger jo også meget godt sammen med måske det næste spørgsmål 59 

hvor du spørger, om de er vigtige for danske virksomheder, som du var inde på Vibe, det er jo ligesom 60 

dem, der er udgangspunktet for overhovedet at rekruttere dem hertil, eller hvorfor de kommer hertil, 61 

det er jo, at der er efterspørgsel efter deres kompetencer i virksomhederne. 62 

Cecilie: Så når de kommer til Danmark, så er det for at arbejde, og det er fordi, de er blevet hentet hertil af 63 

danske virksomheder, det er den gruppe, vi snakker om.  64 

Vibe: Ja, så har du dermed, hvad kan man sige, ikke den gruppe, som er greencard holderne, som er her, 65 

fordi de er jo ikke direkte hentet af en virksomhed, men de er her, fordi de har en uddannelse der 66 

kvalificerer, har et sprogniveau der kvalificerer osv. Og det er jo også en gruppe, man kunne kalde 67 

udenlandske videnarbejdere.  68 
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Cecilie: Det er selvfølgelig rigtigt, den skilning har jeg ikke tænkt over, må jeg nok indrømme, okay, men de 69 

adskiller sig så fra de andre jobkorts-ordninger.  70 

Vibe: Ja, fordi de andre der er man afhængig af en ansættelse. Der skal man have en ansættelse hos en 71 

virksomhed og så på baggrund af det, kan man så få ophold i Danmark. Green card, det er egentlig sådan et 72 

jobsøgningsophold man kan få, hvis man opfylder, altså man skal have 100 point, og derfor skal man have 73 

mulighed for at opnå de point, men pointen er, at man skal være altså højtuddannet og det skal være, at 74 

man skal kunne tale engelsk, og der skal være, en bekendtgørelse hvor de ligesom er oplistet.  75 

Helle: Man skal måske også sige, at man plejer at skelne mellem udbud og efterspørgsel modeller. Og der 76 

er faktisk, jeg ved ikke, om du kender den der rapport fra SFI, som kom her for…  77 

Cecilie: Hvad hedder den? 78 

Helle: Det kan jeg ikke huske.  79 

Vibe: Den hedder garanteret rekruttering og fastholdelse eller modtagelse og fastholdelse. 80 

Helle: Ja, noget i den dur.  81 

Cecilie: Ok, den tror jeg ikke… 82 

Helle: …og den gør det, at den går ind og sammenligner fem lande, herunder Danmark.  83 

Cecilie: Er det den, der hedder Flere Udenlandske Videnarbejdere til Hovedstadsregionen? 84 

Helle og Vibe: Nej. 85 

Cecilie: Nej, okay, det er ikke den.  86 

Helle: Det er en SFI rapport, som er to år gammel. Den har de der, hvad skal man sige, de der lidt mere 87 

teoretiske overvejelser om udbud og efterspørgsel og sammenligner mellem de forskellige lande på hvilke 88 

typer ordninger, man har, i de der fem lande, der bliver sammenlignet.  89 

Cecilie: Okay, interessant. Den vil jeg da prøve at se, om jeg kan finde. 90 

Helle og Vibe: Det kan du helt sikkert.  91 

Cecilie: Okay, jamen så har vi måske allerede dækket lidt spørgsmål 3, om de er vigtige for danske 92 

virksomheder. Og det er de så i kraft af de her særlige kompetencer, de så har? 93 

Vibe: Det er i hvert fald den ene historie.  94 

Cecilie: Hvad er den anden historie så?  95 

Vibe: Ja det er jo at, ja altså, det kommer jo an på, hvad du kalder særlige kompetencer, men, spørgsmålet 96 

er jo, hvordan virksomheder har brug for at få lukket sådan nogle flaskehalshuller i forhold til, men også 97 

noget innovativt og noget udvikling og noget sådan viderearbejde og alt afhængig af hvilken ordning, og 98 

hvordan man kommer, så er det det, der tæller på danske virksomheder.   99 
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Cecilie: Og hvad så med det danske samfund? Sådan generelt, samfundsøkonomisk.  100 

Helle: Jamen, der findes jo nogle forskellige undersøgelser, der viser, at dette jo er en økonomisk fordel for 101 

Danmark, du kender sikkert Jan Rose Skaksens…  102 

Vibe: Jamen, de siger jo selv at, den der i forhold til virksomhederne, fordi der er nogle, der siger, at man 103 

kan se, at der er en produktivitetsstigning Malchow-Møller, og..de er selv sådan lidt, jaja, men nu skal man 104 

jo heller ikke oversælge pointerne i de her studier. Og det kommer også an på hvad det er, men altså en 105 

udenlandsk videnarbejder som kommer og som rejser igen og hvis personen betaler skat, mens de er i 106 

landet, så er det på det regnestykke meget let at vise, at de er, at det er en fornuftig forretning for 107 

Danmark. Men på den anden side kan man jo også sige, at det er der i hvert fald også nogle som 108 

argumenterer for, hvad der er godt for virksomhederne vil jo generelt være godt for samfundet.  109 

Cecilie: Så der er to sider af samme sag der, hvis man kan sige det.  110 

Helle: Men du kender godt Jan Rose Skaksens ting? 111 

Cecilie: Ja, det gør jeg.  112 

Helle: Han er jo gammel CBS’er.  113 

Vibe: Det er også, altså er det vigtigt at være et åbent, altså er det, fordi det er en åben økonomi og alle de 114 

her ting, vi har brug for noget internationalt udover sådan den der måske vækst- og effektdagsorden, men 115 

også som land om man udvikler sig med det, og alt sådan noget. Altså det er jo sådan lidt hvordan definerer 116 

du: ”hvad er vigtigt for et samfund?” Man kan sige, at for vores økonomiske udvikling er det vigtigt.  117 

Cecilie: Godt. Når det så kommer til fastholdelse af de her udenlandske medarbejdere, hvilke 118 

problematikker ser I så i Danmark? 119 

Vibe: Det er dig Helle. 120 

Helle: Det er mig. Jeg går ud fra, du kender denne her. Har du den? (Helle fremviser Expat Study, 2010) 121 

Cecilie: Jeg har den faktisk ikke på udprint. Jeg har kun læst den.  122 

Helle: Jamen, så må du få denne her. 123 

Cecilie: Mange tak.  124 

Helle: Den siger jo noget om, hvad det er der er vigtigt. Du har selv skrevet en hel masse ting, det er jo ikke 125 

kun, altså det er jo ikke få ting, og det er jo klart, at de arbejdsmæssige forhold, det er jo noget der, det 126 

må vi gå ud fra er det vigtigste, men man kan sige, at det er jo ikke noget, som vi sådan som offentlig 127 

myndighed går ind og forholder os ret meget til og kan gøre ret meget. Man kan sige at Work in Denmark 128 

kan gøre noget i forhold til jobskifte og sådan nogle ting, men ellers er det ikke sådan noget, vi går 129 

voldsomt meget ind i.  130 

Vibe: Jeg tror, at for eksempel sådan noget som løn og karriere, det viser i sådan nogle tiltrækningsstudier i 131 

hvert fald, at det er det der trækker folk til. Så det har sikkert også stor betydning for, om man bliver, men 132 
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det er så nok heller ikke nødvendigvis det, man melder som årsagen til, at man ikke blev. Altså fordi det er 133 

sådan også nogle lidt personlige grunde, man fik ikke den lønforhøjelse og det karriereskifte, man ønskede, 134 

så rykker man videre, jeg tror, det har stor betydning for ens, altså også hvis man er den type 135 

internationalt efterspurgt talent, eller hvad man skal kalde det, så kan det være at grundene, at man er i 136 

Danmark, det kan også være fordi det er en stepstone videre til noget, eller fordi man forventer at 137 

avancere eller, at man er i en koncern, der skal, så og mere end at have en fast indkomst eller sådan noget. 138 

Så jeg tror, sådan nogle ting kan have betydning for det.  139 

Cecilie: Nu snakker i meget i forhold til tiltrækning, hvad med i forhold til fastholdelse, altså når det er løn 140 

og karriere, der tiltrækker dem, er det så også det som for dem til at blive? 141 

Helle: Ja, det har en stor betydning. 142 

Vibe: Ja, det har en stor betydning, at man har en fornemmelse af, at man stiger i graderne, eller man får 143 

noget mere, eller man udvikler sig eller, at man på en eller anden måde, ja sådan lidt en anerkendelse på 144 

sin arbejdsplads. Og som du siger Helle, det har vi jo, det er jo på arbejdspladsen det er jo, så den del er…  145 

Cecilie: …udenfor jeres felt, hvis man kan sige det på den måde? 146 

Vibe: Ja. 147 

Helle: ja, man kan jo sige at…  148 

Cecilie: Hvor er det så I kommer ind?  149 

Helle: Det er en lille smule blackboks kan man sige, fordi, ja som du er inde på, at man, er det noget man 150 

taler særligt åbent omkring. Og så kan man også sige, at det er jo dybest set et forhold mellem den ansatte 151 

også virksomheden, vedkommende er ansat på. Men altså, det er jo derfor, kan man sige, at det jo derfor 152 

vi sådan har fokus på modtagelse og fastholdelse på en anden måde, altså blandt andet via ICS centrene, 153 

altså International Citizenship Centrene, og sørge for at de kommer godt hertil, bliver taget godt imod 154 

også af kommunerne tager godt imod har vi også fokus på, ja. 155 

Vibe: Det er jo sådan noget med et, at prøve måske at klæde virksomheder på til, at de ved, at det at 156 

modtage en fra et andet land, det kan godt være, at det kræver andet, end det man normalt ville. Og de 157 

store virksomheder, de ved det jo, de har jo… Vi har jo, det er jo ikke fordi, at det er noget nyt, også er det 158 

det andet, det er den der med, gennem en årrække været undersøgelser og kigge på, er det ikke 159 

myndighedernes papirarbejde, det er vel nok vanskelig, besværligt, og at det i sig selv var en barriere. 160 

Hvor man løbende jo søger at tage initiativer til blandt andet International Citizen Service, altså du kan 161 

komme og få lavet det hele et sted. Myndighederne søger at samarbejde, sådan at ventetiderne bliver 162 

mindst mulige, altså at man ligesom anerkender, at det at finde, at det at komme på plads i Danmark, det 163 

kræver nogle steps, hvor vi prøver at gøre det så let som muligt.  164 

Helle: Og måske også kan man sige, i hvert fald ude i kommunerne, så tror jeg måske, at i starten har 165 

tænkt, hvad der også er meget fornuftigt, jamen altså de her folk, de er ressourcestærke, de kan selv, og 166 

hvorfor skal vi bruge ressourcer på det, og det kan man jo godt forstå, at de tænker, men på den anden 167 

side, så tror jeg også, at dem der har mange, også har fundet ud af, at det kan de også, hvis de får lidt 168 

hjælp til at starte op. Og det kan være noget meget simpelt med, at der er nogle få videnpersoner i 169 
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kommunerne, eller hvor det nu måtte være i lokalområdet, som ligesom ved noget om det her, og ved 170 

hvad det er for nogle, hvad skal man sige, problemer, man oftest har, når man kommer, og så kan man på 171 

den måde blive hjulpet på vej. Og helt banalt kan de jo ikke et ord dansk mange af dem, og så der er jo i sig 172 

selv en udfordring med bare det at forstå, nogle har kaldt det systemforståelse, det kræver også lidt tid, og 173 

det skal man måske også lige have lidt hjælp til, det er i hvert fald meget det, jeg ved ikke om, du kender 174 

projektet welcometo, det var det, som de pegede på. At det var der, at der manglede lidt hjælp til det.  175 

Cecilie: Når du siger systemkontakt, hvad mener du så helt præcis? Mener du… 176 

Helle: Jamen, det er for eksempel sådan noget med sådan helt banalt…  177 

Vibe: …forstå hvordan det hele hænger sammen.  178 

Helle: Ja, hvordan er daginsitution-systemet i Danmark, hvordan bliver man skrevet op til en skole, sådan 179 

nogle helt, som er dagligdags for os, men som selvfølgelig er, eller kan være, eller hvordan fungerer vores 180 

fritidsliv, altså der er jo mange lande, hvor at det foregår på skolen, altså sportsaktiviteter osv. osv. Det 181 

gør de jo ikke i Danmark, det er på en helt anden måde, så hele den der forståelse af, hvordan det danske 182 

samfund hænger sammen og fungerer, at det har de brug for lidt hjælp til. Der kan man jo, der er 183 

efterhånden blevet lavet rigtig meget informationsmateriale, og det er jo første skridt på vejen i hvert fald, 184 

men det er ikke sikkert, det gør det alene, det er også vigtigt, at der er nogle, som man kan spørge ind til, 185 

hvis man får sådan nogle undre-spørgsmål, hvordan kan det lige være. Så, men altså den der (Expat Study 186 

2010), den siger jo noget om at, den siger, at der er en hel masse udfordringer, dansk helt oplagt 187 

selvfølgelig, også det der med, at der er en sammenhæng mellem det at lære dansk, og så det at føle sig 188 

integreret i det danske samfund og føle, at man hører til på en eller anden måde, og så peger den på 189 

netværk også som et væsentligt problem. Hele det der med at føle sig som en del af samfundet, så der kan 190 

man sige, at der bliver jo også gjort noget, altså Expat in Denmark er da et af de… 191 

Vibe: …altså, så er der alle de her klassiske: netværk blandt andre expats eller er det netværk med 192 

danskere? Og hvad er det egentlig, man er interesseret i? Fordi er man primært interesseret i at have 193 

nogle gode relationer med nogle, som har lignende erfaringer og være på vej og kender, altså der kan expat 194 

netværk jo være gode, fordi de netop, man kan genkende sig, altså man har fælles oplevelser i, og hvis man 195 

ikke nødvendigvis har planer om at bo 25 år i Danmark, så samtidig, så er der, det det med at det også 196 

underligt ikke at have et netværk i det land, man bor i, men altså ja…  197 

Cecilie: Så altså, det der med lokalbefolkningen, er det…?  198 

Vibe: Altså, jeg ved ikke, om der findes et studie, der viser, at hvis du spiller på fodboldholdet i den lokale, i 199 

stedet for på expat/exiles-holdet, at så det ene er bedre end det andet.  200 

Helle: Jeg tror også, det der er med det, det er jo også, at folk kommer med mange forskellige, altså som 201 

du er inde på mange forskellige forudsætninger, deres plan for at være her er vidt forskellige, deres 202 

familiesituation er vidt forskellig, men jeg tror alle et eller andet sted selvfølgelig har brug for, at der 203 

bliver taget godt i mod dem på den ene eller den anden måde, og så må man så selv vælge til og fra i 204 

forhold til de muligheder, der så ligesom viser sig.  205 
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Vibe: Ja det er sikkert, som du også siger der Helle, det er sådan lidt, det der med: hvor kan jeg finde ud af, 206 

hvor tingene foregår på et sprog, som jeg kan forstå eller tale med en, der kan hjælpe mig, og hvilke 207 

tilbud er der, som jeg kan få gavn af, og jo mere man har denne her fornemmelse af, at det her, det er et 208 

land, hvor det fungerer for mig, altså det enkelt, det er til at komme til, jo bedre indtryk har man 209 

formentlig af, at man kan have et liv her.  210 

Helle: Men som du sikkert ved, så er der jo sat rigtig meget i gang de senere år. Og den der SFI 211 

undersøgelse siger også, at vi er vel nogen af dem, der gør rigtig meget altså, der er ICS centrene, der er 212 

Work in Denmark, sådan noget som at der er gratis danskundervisning, altså det er jo, så vidt jeg husker, 213 

var der ikke nogle af de andre, fire andre lande, der tilbyder det. Altså det er jo også…  214 

Vibe: Altså jo, det er rigtigt i forhold til at se, hvilken effekt det har på en fastholdelse, så er vi ved at lave 215 

sådan et forskningsreview, hvor vi kigger alt igennem, altså i den type studier der er det meget vanskeligt at 216 

identificere nogle afhængige variable, der gør, at man kan forklare, at det er sådan og sådan. 217 

Helle: Det er sikkert også fordi, der er jo mange variable, der gør sig gældende, altså der er mange, der har 218 

sagt det der med, at det her med om ægtefællerne får et job, det har stor betydning, det har blandt andet 219 

international community lavet en undersøgelse, som viste noget om, at det havde en stor betydning, det er 220 

der også nogle internationale undersøgelser, som siger noget om, men altså, så siger de selv, at det der 221 

med netværk, men altså om det decideret får dem til at tage af sted, det ved vi jo dybest set ikke.  222 

Cecilie: Så der er ikke nogen specifik undersøgelse om Danmark, er det det du mener, eller er det, at der er 223 

nogle undersøgelser, der siger, at det er vigtigt, at den medfølgende partner får et job, men at man ikke 224 

specifikt ved om i hvor høj grad, det gør sig gældende.  225 

Helle: Det er mere det, hvor betydningsfuldt det er. Jeg tror ikke, at der er ligesom én faktor, som er det 226 

udslagsgivende, det er jo en, altså hvis man ikke kan finde job, og børnene ikke er faldet godt til, og der i 227 

øvrigt ikke er særlig gode karrieremuligheder på ens arbejde, så er det jo klart at, men jeg ved det ikke, men 228 

egentlig for at sige at man ved, at der er en række faktorer, som har betydning, men præcist at vide hvilke 229 

nogle der er altså om, f.eks. det med beskæftigelse om det ligesom vægter 20 procent eller, det kan vi ikke 230 

rigtig, det er der ikke noget data der…  231 

Vibe: Den indsats vi ligesom har fokus på, det er jo så også præget af nogle valg, blandt andet. Sådan noget 232 

med smidig myndighedssamarbejde, i det hele taget prøve at få den vinkel, den er ligesom oplagt, at det 233 

ville være en myndighedsopgave, og så har Work in Denmark centrene, har sådan deres udspring af de 234 

tidligere arbejdsformidlingen og sådan med udenlandske arbejdskraft at formidle udlændinge til danske 235 

virksomheder og også den anden vej til dels, og der kan man sige, at for dem er det så også oplagt at se på 236 

den gruppe, hvis man identificerer det som en af mulige barrierer at beskæftigelse for medfølgende 237 

ægtefælle, manglende beskæftigelse jamen så er det jo at Work in Denmark kan hjælpe her også, fordi 238 

man har noget erfaring med jobsøgning og cv, og hvordan er det, og introduktion til dansk 239 

arbejdsmarked, og har også noget kontakt til nogle virksomheder, så derfor bliver den del jo en, når man 240 

identificerer det som en mulig barriere, en del af en indsats som Work in Denmark så kan understøtte 241 

som International Citizen Service måske, så er det Work in Denmark, der kan gøre det og vi kan altså, så 242 

det er også på den måde. Og så er der så alle de andre, altså kommuner har så mulighed, det er så, de kan 243 

støtte en lokal forening ad den ene eller den anden eller den tredje, det ville Work in Denmark centre have 244 
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svært ved at give tilskud til, en sportsklub der har, så på den måde er indsatsen lidt afhængig af hvilket 245 

udgangspunkt man har, og hvor man har sine kompetencer, og hvilke barrierer man så prøver at hjælpe 246 

med.  247 

Cecilie: Så du mener der er forskellige planer, lokalområdet, kommunerne, regionerne, og så Work in 248 

Denmark, der så ligesom er overliggende. 249 

Helle: Ja, også på lokalplan. Der er jo mange aktører, altså der er de virksomheder, der ligesom er inde 250 

over, og der er myndighederne, der er foreningerne, der er rigtig mange på en eller anden måde. 251 

Vibe: Fordi de der nationale idrætsforbund har jo også på en eller anden måde somme tider haft nogle 252 

projekter som altså, så der er ikke på den måde at…  253 

Helle: Ja, og det tror jeg stadigvæk, de har i et vist omfang, men noget af det er jo også, at det tager noget 254 

tid at få øje på den her målgruppe og ministeriet har haft meget fokus på kommunerne og 255 

integrationsloven og sådan nogle ting. Jamen kommunerne har jo, det har jo taget dem lang tid at finde ud 256 

af, eller ikke lang tid, men det tager noget tid, det her med at finde ud af, hvis man er vant til at tænke, 257 

okay udenlandske borgere i Danmark, der har man sådan et eller andet billede af, hvad er det for nogle, så 258 

ændrer indvandringsmønstret sig, så skal man få øje på, at der er en ny målgruppe som er vigtig at 259 

forholde sig til, og i virkeligheden, i forhold til kommunerne er det interessante jo i forhold til deres 260 

erhverv- og vækststrategier, på samme måde med DGI, jamen altså de skulle også lige se, at hov der er en 261 

målgruppe her, fordi de har været vant til at lave det her meget traditionelle integrationsarbejde, det kan 262 

man også se på bibliotekerne, de har også været vant til at tænke udlændinge okay, det er billedet med den 263 

der flygtningen og hvad ved jeg, men de har også haft deres projekt som hedder Project Newcomers, som 264 

har haft specifikt fokus på den her, og man skal jo også sige at altså... 265 

Cecilie: Så jeg ved ikke, kan man sige, at der er sket en bevidsthedsgørelse om,  at der er en gruppe 266 

mennesker i Danmark, som har nogle andre behov end andre, eller resten af befolkningen, men at de også 267 

tilfører samfundet noget ekstra. 268 

Helle: Altså i forhold til for eksempel DGI, der har de altså, vi har støttet et projekt, som DGI har 269 

gennemført, og der skulle de sådan set finde ud af det der med, at det er jo faktisk en målgruppe, som også 270 

igen i forhold til den gamle målgruppe af udlændinge. Der er måske en målgruppe, som kunne være med 271 

til at berige vores idrætsforeninger mere i ressourcer, fordi de kommer, og de har masser energi, og hvad 272 

ved jeg.  273 

Vibe: …og måske nogle særlige kompetencer…  274 

Helle: …og måske også nogle særlige kompetencer, at de så har fundet ud af, kan man sige, altså en af de 275 

erfaringer de har gjort sig, det er, at det også er et flyvsk folkefærd. Det er klart, det er jo karrierefolk, og de 276 

arbejder i internationale virksomheder, måske er de lige 14 dage i en eller andre filial af virksomheden, og 277 

det giver så nogle udfordringer, kan man sige, men ja, der er, ja det tager lidt tid før, det trænger helt ud i 278 

alle kroge, og ikke for at blive ved med at trampe rundt i DGI-eksemplet, men for eksempel sådan noget 279 

simpelt noget med, at rigtig mange idrætsforeninger eller klubber alle mulige, de har jo ikke noget på 280 

engelsk, så de er ikke ret synlige, så der er også en udfordring, og det er, man så blevet opmærksom på 281 

for eksempel i DGI, og det bliver man forhåbentlig også opmærksom på alle andre steder, så man kan 282 
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ligesom sige, at vi er kommet fra at have lavet en masse informationsmateriale på nationalplan og på 283 

kommuneplan, og nu er det ligesom, at den så trækker endnu længere ud. 284 

Cecilie: …og så kan være med til at fastholde de her udenlandske medarbejdere og integrere dem bedre? 285 

Helle: Ja, at tage imod dem og så, og få dem til at føle at de hører til her, så længe det giver mening for dem 286 

at være her.  287 

Vibe: Ja, det er jo det.  288 

Cecilie: Så det, I sådan lidt mellem linjer siger, er, at vi kan ikke sådan fastholde dem længere selvfølgelig, 289 

end hvad de selv vil, men altså de er sådan internationalt orienterede mennesker, så det er en begrænset 290 

periode, vi har dem, så de vil, så vi skal bare gøre vores bedste for at forlænge den periode, men på et eller 291 

andet tidspunkt, så flyver de fra reden eller hvad man nu kan sige. 292 

Vibe: Altså, jeg ved ikke om, man kan konkludere sådan noget, jeg tror, det vi forsøger at sige, det er, at der 293 

kan være, at der er grunde til, hvorfor man kommer, og hvorfor man bliver, og at en del af grundene er nok 294 

det med arbejde, fordi det ligesom er den gruppe, vi taler om, så derfor vil der være en del af det, som vil 295 

være virksomhederne, og om virksomhederne er interesseret i at fastholde dem osv. Man kan sige, at hvis 296 

virksomhederne ikke nødvendigvis er interesseret i at fastholde dem, så er Danmark måske interesseret i at 297 

fastholde dem, hvis de kan få et andet arbejde i en anden virksomhed, hvor der ligesom, og det er så, 298 

hvordan kan vi understøtte og lette det. Og så er der så den anden side, hvad er så barriererne? Jamen det 299 

kan så være, og der er nogle steder, hvor man kan gøre noget, og så er der andre steder, hvor 300 

virksomhederne kan gøre noget eller, ja hvor man selv kan gøre noget, så og det ja, det er jo individuelle 301 

valg, de træffer, når de rejser, altså ja det kan selvfølgelig være, at de bliver fyrede.  302 

Helle: Der kan Work in Denmark jo ikke, altså et meget godt eksempel er Nokia og hele det der, altså 303 

dengang udviklingsafdelingen i Nokia lukker ned, så laver man ligesom en indsats, der hedder, nu skal vi 304 

prøve at få de, ligesom når der er en stor dansk virksomhed, altså en virksomhed med mange danske 305 

ansatte, stålværk værft eller andre, så tager jobcentrene ud, de laver sådan en særlig indsat, nu prøver vi at 306 

få de her super dygtige svejsere videre, og så lavede man også en indsats for Nokia, fik svejserne, altså 307 

super dygtige indiske ingeniører videre i Danmark, altså er der nogle muligheder, for her har vi altså nogle 308 

ressourcer, som er helt unikke, de kender Danmark, og de er her, og de er på et højt niveau, så der prøver 309 

man selvfølgelig. 310 

Helle: Helt udenfor denne spørgeramme, så kunne jeg godt tænke mig at sige, at du har meget fokus på 311 

udenlandske videnarbejdere, og det er meget fornuftigt, men når man ser lidt frem, så er vi i hvert fald 312 

begyndt at fokusere mere på de studerende, fordi de sidste par år er der jo kommet rigtig mange, altså der 313 

har jo simpelthen været et boost i hvor mange internationale studerende der er, og de er også 314 

interessante i denne her sammenhæng. De har selvfølgelig ikke arbejdserfaring typisk og det, men de er 315 

interessant i forhold til, hvad skal man sige, sådan intelligent kapital. 316 

Vibe: Jojo, analysen går jo simpelthen på nogle af de der barrierer med manglende kendskab til land, sprog, 317 

kultur, knæk koden til Danmark, tag bussen til et eller andet, at den har de jo knækket, så…  318 

Cecilie: Så det er ligesom der fokus flytter sig langsomt henover eller? 319 
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Vibe og Helle: Nej, det kan man ikke sige.  320 

Vibe: Deres antal er bare forøget og derfor…  321 

Helle: …og derfor kan man sige, at de gør jo, de udgør jo en, de udgør i hvert fald en ressource, kan man 322 

sige, men det handler jo også, om virksomhederne kan bruge den ressource et eller andet sted, så det 323 

handler i virkeligheden om, at det er virksomheden, der skal se, at den ressource er der og skal vurdere, om 324 

det kan give mening for dem om at nappe en af dem fra universitet frem for at skulle rekruttere udefra, så 325 

det er mere…  326 

Cecilie: Man kan sige, at hvis den indiske IT ingeniør findes, ja på IT universitet i Danmark frem for Mumbai, 327 

rent sådan økonomisk kan man sige, hvis de har de samme kompetencer, godt nok uden arbejdserfaring så, 328 

der er i hvert fald potentiale, kan man sige. 329 

Helle: Jeg kom bare til at tænke på, at du ikke lige havde den vinkel på, men den kunne også være 330 

interessant, kan man sige, at forholde sig til.  331 

Cecilie: Altså jeg har været inde over det, men pga. af begrænsning af ressourcer så måtte jeg ligesom tage 332 

det fra, selvom jeg udmærket godt er klar over, og jeg ved også godt, at universiteterne gør meget mere i 333 

forhold til karrierecentre og karriere vejledning til de her internationale studerende, også i forhold til det 334 

der med praktik og ligesom få den der arbejdserfaring, og virksomhederne skal være lidt mere åbne for at 335 

tage dem ind også i løbet af studiet. Men lige til denne her opgave der er det begrænset, jeg synes, der var 336 

lidt mere guf, der var lidt mere forskning og lidt mere og tage indenfor, når man snakker videnarbejdere 337 

eller arbejdskraft som sådan. Men ikke dermed sagt, at det ikke er vigtigt, for det er det helt klart. 338 

Helle: Hvor er vi henne efterhånden? 339 

Cecilie: Jeg synes, vi har været meget godt omkring, men jeg synes måske, at vi er kommet der til hvor, om I 340 

kunne lave sådan lidt en status på, hvad bliver der gjort i dag, altså på forskellige niveauer i samfundet også 341 

hvor der mangler noget, hvor er det, vi kan blive bedre. Og hvad er jeres rolle i det som sådan, altså ikke 342 

jeres rolle, men altså Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, og andre institutioner i Danmark. Vi kan 343 

starte med, hvad der bliver gjort i dag.  344 

Helle: Hvis vi tager på nationalt niveau, der kan man sige, at der har vi jo en aktie, der er Work in Denmark 345 

centrene og deres indsats, så har vi også International Citizenship centre, vi har det, der hedder Expat in 346 

Denmark, og så gør vi noget som, her i Styrelsen, vi har faktisk etableret noget, det vi kalder for tre netværk 347 

i regi af Styrelsen, det ene er noget, der heder erhvervsforum, som er nogle møder, vi holder for 348 

virksomheder, vi inviterer virksomheder, som rekrutterer udenlandsk arbejdskraft, det handler om 349 

videndeling, kan man sige. Det handler også om for at sige noget, for at orientere, kan man sige, sådan en 350 

informationskanal fra Styrelsens side af, fortælle om, at der er kommet nye retningslinjer eller procedurer, 351 

eller et eller andet, og så få den dialog med virksomhederne, om hvad virksomhederne oplever af positive 352 

og problemer.  353 

Vibe: Ja man kan sige, at der er sådant et administrativt, næsten, perspektiv i forhold til, at nu skal der være 354 

biometri på opholdstilladelseskort, hvordan kommer det til at fungere, vi flytter herud og kontaktperson, 355 

sådan noget helt, hvordan fungerer det for de HR medarbejdere, der sidder i virksomhederne skal få det 356 
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her til at glide, og så er der sådan en mere policy del, måske eller hvad man nu skal kalde det, sådan som er 357 

informationskanaler. 358 

Helle: Eller sådan en god praksis del for eksempel det kan være, ved det sidste møde, der havde vi to 359 

forskellige virksomheder, som fortalte noget om, hvad de gjorde i forhold til at tage godt imod og fastholde 360 

videnarbejdere, det var nogle fra Siemens og en fra en lille eller mellemstor virksomhed, jeg kan ikke huske 361 

hvor mange, men nogle og halvtreds tror jeg, de var, et kommunikationsbureau. Der var også nogle 362 

undersøgelser, og vi havde også fokus på udenlandske studerende faktisk, der var en præsentation af nogle 363 

undersøgelser omkring udenlandske studerende og deres ønsker, i hvilket omfang de gerne vil blive her og 364 

sådan nogle ting. 365 

Vibe: …og deltagere? Ca. 70 -78… 366 

Helle: Nej, sidste gang var vi 125. Så det er sådan ja, og formålet er jo dybest set at videndele og sikre, at 367 

man gør tingene på bedst muligt grundlag. Og så har vi etableret noget, der hedder et vidensnetværk også i 368 

forhold til international rekruttering og modtagelse og fastholdelse, og det er egentlig, hvor vi har sagt, at 369 

der er så mange aktører på det her område, der er også rigtig mange ministerier involveret i det, så vi har 370 

valgt, at vi vil godt samle alle, eller alle relevante videnpersoner, så der er repræsentanter for de relevante 371 

ministerier, der er repræsentanter for de store regionale projekter, der er fra arbejdstager, 372 

erhvervsorganisationer, der er fra nogle kommuner, nogle konkrete virksomheder, simpelthen for at få, 373 

hvad skal man sige, sådan brain-trust forstå mig ret, på det her område, og det holder vi også et par gange 374 

om året. Og vi holder nogle, ja, og det er også typisk, der er også folk fra ja, hvad hedder det, 375 

forskningsinstitutioner. SFI og Jan Rose Skaksen har været med, han har i øvrigt også været og holde oplæg 376 

så, det er egentlig for at sige det der med at altså, hvad ved vi om det her område og sikre, at alle ved det 377 

samme.  378 

Vibe: Også lidt det at man ikke laver den samme undersøgelse fem steder. 379 

Helle: Og så har vi endeligt et kommunenetværk. Hvor vi faktisk har møde i næste uge, hvor vi prøver at 380 

understøtte kommunernes indsats på området og prøver også at sikre videndeling mellem dem. Det er igen 381 

det samme med ikke at gøre tingene, ikke at opfinde den dybe tallerken hver gang. Og der har vi så, der 382 

plejer vi at have nogle forskellige temaer på, og her i næste uge har vi fokus på den beskæftigelsesrettede 383 

indsat for medfølgende ægtefæller, og der kommer forskellige oplæg fra nogle kommuner og fra Work in 384 

Denmark og ja… 385 

Cecilie: Sådan at man ligesom spreder ud også og forsøger at… 386 

Helle: …også at sikre en videndeling, der er jo nogle kommuner som, bortset fra det, jo også er rigtig gode 387 

til det her, altså for eksempel en kommune som Århus kommune, de er skide gode, også i forhold til at have 388 

arbejdet med virksomhederne, de er rigtig gode, og det kan man sige, det kan andre kommuner jo blive 389 

inspireret af og apropos det med inspiration, så har vi faktisk også etableret en hjemmeside, som hedder 390 

expatviden, hvor vi har forsøgt at samle relevante initiativer på området, hvor der også er nogle gode 391 

eksempler, og det er igen, det der med ikke at opfinde den dybe tallerken to gange og fungerer lidt som 392 

matchnings portal, havde jeg nær sagt, på den måde, at man kan kontakte de folk, som ved noget om det.  393 
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Cecilie: Jeg tager faktisk udgangspunkt i expatviden.dk, så jeg er godt bekendt med, hvad der findes på den 394 

hjemmeside. 395 

Helle: Spændende, den er helt ny. 396 

Cecilie: Ja det ved jeg godt, i oktober tror jeg den blev lanceret, ikke? 397 

Helle: Ja. 398 

Vibe: Ja, det er spændende. 399 

Helle: Jeg kan sige, at bortset fra det så, hvis jeg skal sige noget om den, det er jo også igen et spørgsmål 400 

om ressourcer, men det som vi vurderer lige i øjeblikket, det er sådan noget med, at vi har foresat, at den 401 

bliver opdateret hvert halve år, og vi har ikke ressourcer til mere kan man sige, men det bliver også lidt 402 

akilleshælen et sted. Nu ligger vi snart nogle flere gode eksempler på, og så kommer der en opdatering 403 

her i kvartalet, marts går jeg udfra. Og hvor vi, hvor målsætningen er, at få flere virksomhedseksempler 404 

på fordi, det har desværre været lidt svært at få dem på, og der er vi lidt tilbage til der, hvor vi startede 405 

faktisk, fordi der er også noget med, at det måske også er noget med, kan man sige, nogle virksomheder 406 

skriver måske ikke tingene ned, men det er et eller andet sted, om ikke forretningshemmeligheder, men 407 

også virksomhedernes… 408 

Vibe: …lidt et konkurrence parameter.  409 

Helle: Ja, præcist, så på en eller anden måde, det er sådan lidt. 410 

Vibe: ”hvad tilbyder vi i pakken”. 411 

Helle: Og der kommer man måske lidt på virksomhederne. Det har i hvert fald været lidt af en udfordring, 412 

så der går vi lidt efter at få flere virksomhedseksempler, det er målsætningen.  413 

Cecilie: Det er sjovt, det er også det, jeg er kommet frem til.  414 

Helle: Det behøver man heller ikke lede ret lang tid for at se. Og der er faktisk rigtig mange på. Nu var jeg 415 

faktisk lige inde i forbindelse med, at vi er ved at forberede det her møde i kommunenetværket, var jeg lige 416 

inde, der er sådan en, et af temaerne hedder ”job til medfølgende ægtefæller”, og jeg ville lige gå ind og se, 417 

hvor mange er der dér, og der var faktisk 19 initiativer, det er da okay, så begynder der at være lidt 418 

volumen i det, altså jeg ved godt, at de også handler om andre ting, kan man sige, men de handler blandt 419 

andet også om det her, så begynder der at være lidt volumen i det, og man kan få noget inspiration i 420 

forhold til det, man selv går i gang med. Jo, og så kan man sige, har vi mere på nationalt niveau, er det ikke 421 

nogenlunde, det vi har?  422 

Vibe: Jo, altså, ja det tror jeg dækker, altså så er der sådan nogle puljer, man kan søge, og så kunne man 423 

give noget til nogen her og der, men det er sådan lidt forskelligt, hvordan det er blevet brugt.  424 

Helle: Ja, der er nogle konkrete projekter også.  425 

Vibe: Men det er så ikke, nødvendigvis ikke på nationalt niveau, men det ligger inde i expatviden. 426 
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Helle: Ja, erfaringerne fra de forskellige projekter, der er støttet, og du kender selvfølgelig også, nu har du 427 

skrevet på nationalt niveau, det er faktisk lidt interessant at se på regionalt niveau, der sker rigtig meget. 428 

Cecilie: Det er også, hvad jeg er kommet frem til.  429 

Helle: Alle vækstmidlerne ligger jo der, og jeg ved ikke, om du også har fokus på Copenhagen Talent Bridge. 430 

Cecilie: Jeg kender til det, men det er jo også ret nystartet. 431 

Helle: Det er jo helt nyt. Og jeg tror dårligt, at de har styr på det, men det er jo klart, det er jo så stort et 432 

projekt. Og det er jo så inspireret af det projekt i Region Midt og i Region Nord og i Region Syd, så nu har de 433 

alle sammen so ein ding, bortset fra lige Region Sjælland. Jeg kan så i øvrigt sige, bare nu fordi expatviden jo 434 

så ligesom er min ting, vi gør faktisk også det, at vi skal holde nogle regionale møder, hvor at vi prøver at 435 

sætte det på dagsordenen regionalt, og så forsøger at videndele på tværs af regionerne og så lave lidt 436 

reklame for expatviden, så folk bruger den, fordi en ting er at lave noget, men noget andet er så, at folk 437 

ligesom ved, at den er der, og har lyst til at bruge den. Så det går vi i gang med her i foråret, holder vi det 438 

første møde i Region Midt, og så går vi ellers rundt. På virksomhedsniveau, det kan man sige, det ved vi jo 439 

ikke så meget om, altså du kender vel formentlig global, Consortium for Global Talent, som gør noget, DI 440 

har også meget fokus på det. 441 

Vibe: Skal du snakke med nogen fra DI? 442 

Cecilie: Jeg har snakket med en, jeg har snakket med Claus Astrup Seidelin.  443 

Helle: Ja, dem samarbejder vi en del med. 444 

Cecilie: Ja, tænkte nok, at I godt kendte ham.  445 

Helle: Og DA har jo også sådan en vis interesse for det, Henning Gade derovre fra.  446 

Cecilie: Dem har jeg så ikke haft fat i.  447 

Helle: Det behøver du måske heller ikke, men der er nogle der, Dansk Erhverv har også fokus på det.  Der er 448 

jo mange af de der. 449 

Vibe: Vi hører sommetider fra virksomheder og Dansk Erhverv og DA, de har jo ønsket til at ting skal være 450 

lettere og enklere og mere gennemskueligt sov. Og det er blandt andet derfor det der erhvervsforum for os 451 

er afgørende vigtig, for der er vi også i kontakt med virksomhederne og hører, hvor er det så at, hvad er det 452 

der er det vanskelige, eller hvor er det, vi kan hjælpe, eller yder service. 453 

Helle: Det er måske faktisk vigtigt at sige, at det laver vi jo faktisk sammen med DI.  454 

Cecilie: Så de har ligesom kontakten til virksomhederne eller hvad?  455 

Helle: Og de har jo også selv, det har Claus sikkert også fortalt dig om, så vidt jeg ved, har de også selv nogle 456 

netværk for virksomheder, som har mange internationale medarbejdere. 457 

Vibe: Og det er måske faktisk også lidt interessant, den der skelen mellem de store virksomheder, kan de 458 

det hele selv, og er det så dem, fordi de har mange, vi skal interessere os for, eller er det de små, som har 459 
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få, så hvorfor skulle vi egentlig interesserede os for dem, men det er jo faktisk dem det er sværest for. Og 460 

der er netop sådan noget med enkel myndighedsindsat, det at vide at man går et sted hen, det tror vi jo på, 461 

det må da være en hjælp for dem alle sammen, men altså. 462 

Cecilie: Men gør I noget sådan specifikt for små og mellemstore virksomheder? Er det noget, er det et 463 

fokusområde, eller tænker I mere helhedsorienteret?  464 

Helle: Nej, vi gør ikke mere for de små, som for de store, vi har jo de samme tilbud, kan man sige, Work in 465 

Denmark og…  466 

Vibe: Man kan sige, der er jo nok flere af de store, som har en kontaktperson til vores Styrelse i 467 

sagsbehandlingen, fordi de har flere sager, så har man en fast, men det ville en mindre også kunne få, men 468 

det er måske ikke så aktuelt. Man kan sige, at vi gør måske på Work in Denmark centrene, ikke 469 

nødvendigvis mere, men altså hvis det er første gang en virksomhed skal prøve at rekruttere fra 470 

udlandet, så mener vi jo selv, at det er en rigtig godt hjælp med Work in Denmark, fordi de ved, hvad der 471 

skal til. Så den type service ville nok blive differentieret efter, hvilken type service virksomheden 472 

efterspørger, så man kan lidt af det hele.  473 

Helle: Men nu talte jeg før om det der med Copenhagen Capacity projekt, Copenhagen Talent Bridge, en af 474 

de ting, som de sætter fokus på…  475 

Vibe: …det er vel SMI? 476 

Helle: Præcis, det er faktisk at overføre viden fra de store virksomheder til de små virksomheder og Tina 477 

Horwitz, som er koncernchef i Consortium for Global Talent, har i, er positiv overfor, for det kunne man 478 

også spørge sig selv om, vil de store virksomheder det, du snakkede før om konkurrenceparameter, men 479 

hun er i hvert fald umiddelbart været positiv overfor tanken om, at de havde noget som, og det er igen 480 

den der med, at tænker man ikke nødvendigvis egen virksomhed, og det er jo også det, der til dels 481 

kendetegner Consortium for Global Talent, de tænker jo også på altså et eller andet sted, er det jo også, 482 

det lyder sådan lidt højrøvet, men det er jo også af hensyn til udviklingen i Danmark og hvad ved jeg . 483 

Trods alt, at de altså, ja. 484 

Vibe: Det er i hvert fald ikke for at skade.  485 

Helle: Nå, men altså forstå mig ret. 486 

Cecilie: Men at det ligesom er, i hvert fald er større end den enkelte virksomhed.  487 

Vibe: Det er ligesom, det der hænger sammen med det spørgsmål, hvor vi talte om, hvad er det, der er 488 

vigtigt for altså, det er vigtigt for virksomheden at have den arbejdskraft, de gerne vil have, og det er 489 

vigtig for Danmark som samfund, at virksomhederne har det osv., men der kan også være mere i det, så 490 

det kan godt være for virksomheder godt, at der findes flere expats eller, at der på en eller anden måde 491 

er eller, at man kan det og bliver gode til det, selvom det ikke lige nødvendigvis lige er på ens bundline 492 

hver gang. 493 

Helle: Så kan man også sige, vi kan går vel ikke udfra, at udviklingen er sådan at arbejdsmarkedet bliver 494 

minde globalt, altså… 495 
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Vibe: Nej. 496 

Helle: Snarere tværtimod.  497 

Cecilie: Så man kan sige, at der er skabt øget fokus på det, eftersom der er kommet flere og flere altså, og 498 

så bliver tilbuddene måske også bedre og bedre, og det bliver så også lettere for de store virksomheder 499 

ligesom at fastholde deres udenlandske medarbejdere, fordi at det måske ikke kun lige, det der sker på 500 

virksomheder, der har betydning for, om de bliver, men også job til medfølgende ægtefælle, internationale 501 

skoleforløb til børnene og sådan nogle ting. Det er klart hvis der kun er ti…  502 

Helle: …at der er et miljø her.. 503 

Cecilie: Ja. 504 

Helle: Også et fagligt miljø. Og for bare lige kort at vende tilbage til Consortium for Global Talent, de har jo 505 

også de der faglige arrangementer, som de forsøger at, og det er jo sådan set for alle, så de kan deltage i, 506 

og det er udfra den der ide om, at hvis man er her, så interesserer man sig for karriere, man interesserer sig 507 

for at udvikle sig rent karrieremæssigt, også rent, hvad skal man sige, hvad hedder sådan noget, 508 

kompetencemæssigt, og der er det måske rart at vide, at der kan man få det kursus,  og der kan man få det 509 

foredrag og sådan noget.  510 

Cecilie: Har I mere at tilføje til af, hvad der gøres i dag? 511 

Vibe: Nej. 512 

Helle: Nej, jeg har ikke noget. 513 

Cecilie: Hvordan bliver vi så bedre? Kan vi forbedre os på nogen punkter?  514 

Helle: Lidt tilbage til det med virksomhederne, at de kan lære af hinanden, det lyder meget banalt det her 515 

jeg siger, men det er jo også derfor, vi har kommune, whatever, hvor de skal lære af hinanden, men der er 516 

det igen det der eksempel med, at de små og mellemstore virksomheder skal lære af de store. Det ville da 517 

være… 518 

Cecilie: Så det der med videndeling, hvad kan man sige, udfordringen, men det er også vejen frem? 519 

Helle: Ja. 520 

Vibe: Ja, hvis man tror på, at man kan lære af erfaringer, og det gør vi.  521 

Cecilie: Så vi er på rette vej? 522 

Helle: Rette vej, i forhold til hvad? Og også at måle på hvad? Man kan jo også, det har vi jo blandt andet 523 

sidst i det der vidensnetværk diskuteret, jamen hvad, det diskuterede vi sidste gang, hvad er målet? Man 524 

kan jo ikke sige, nu kom den der Jan Rose Skaksens undersøgelse, hvor han siger noget omkring, hvor 525 

meget de bidrager med og hvor lang tid de bliver, men er det så, så kan man spørge, den siger noget med, 526 

at hvis man ikke har børn, så bliver man her seks år, hvis man har børn, så bliver man her otte år i 527 

gennemsnit, og da jeg første gang så det tal, så tænkte jeg hold da op, det er noget andet, end vi sådan lige 528 
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går og tror, er det ikke fint nok, hvis de bliver en seks, otte år? Det bliver jo lidt absurd at tale om 529 

målsætning. 530 

Vibe: Jamen også, jeg tror noget af det, der er også folk, som slår sig ned her, gifter sig… 531 

Helle: Jo. 532 

Vibe: …og bliver, og det er jo ikke nødvendigvis, altså det er jo noget af det der forlænger, får varigheden til 533 

at gå op.  534 

Cecilie: Lige præcis, det var også…  535 

Helle: Jeg mener lige præcis dem der, der var to udenlandske, så der er trods alt lidt… (Helle tegner et 536 

diagram, som viser sammenhængen mellem antallet af udenlandske medarbejdere, og hvor lang tid de 537 

bliver) 538 

Vibe: der er dog lidt… 539 

Helle: Ja, det mener jeg faktisk, at der er. 540 

Cecilie: Altså hvad mener I? Det forstår jeg ikke. 541 

Helle: Altså Jan Rose Skaksens undersøgelse, altså dels der lavede han først den første.  542 

Vibe: Altså at de begge er udenlandske statsborgere i parret. 543 

Helle: Ja, så det ikke er altså, de er ikke taget med, altså jeg kan ikke lige huske det, men der er ikke taget 544 

dem med, som finder en dansk kone og bliver her. Men man kan jo også se på Expat Study, der kan man 545 

også se, altså, jeg tror i virkeligheden, at det er sådan der, forstå mig ret, altså at der er mange, der er her 546 

sådan kort tid her, altså.  547 

Cecilie: Og så er der mange, der er her i rigtig lang tid, altså, og så bliver det så et gennemsnit på seks til 548 

otte år? 549 

Helle: Ja, præcis. 550 

Vibe: Hvilket jo egentlig også, jeg synes, er forholdsvis lang tid at være i et land. 551 

Cecilie: Men jeg tror, hvad man så kan udlede, også af din tegning der, det er måske, at hvis en virksomhed 552 

for eksempel har brugt 50.000 på at finde en indisk IT ingeniør og få ham hertil, og at han så tager hjem 553 

efter tre måneder eller et eller andet, fordi han ikke falder til, eller fordi hvad der nu end sker, så har det jo 554 

både kostet tid og penge for virksomheden, og så er det selvfølgelig klart, at hver gang det sker, så sker der 555 

også det, at der kommer en, der så bliver resten af livet, men det er de der tabte penge og ressourcer på 556 

den medarbejder, der tager meget hurtigt hjem, fordi det også tager tid at finde medarbejderen.  557 

Helle: Man kunne sige, at hvis man i virkeligheden kunne rykke denne her lidt (peger på tegning af 558 

koordinatsystem med en kurve der starter højt, falder, for derefter at ende på det samme høje niveau). Så 559 

ja, og dem der er, der er dem her, der er interessant, hvis det endelig er. Men altså vi ved jo ikke, altså der 560 

er jo også nogle af dem, som kommer og har en projektansættelse, og så er det jo fint nok, at de tager af 561 
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sted efter 24 måneder, så det er sådan lidt, eller hvor lang tid det er, og hvor det har været en 562 

udstationering, det må jo gælde for mange af de internationale virksomheder, det ved vi, at hvis danskerne 563 

bliver udstationeret, så er det de der to år eller tre år, og så er det det, og det er jo fint nok. 564 

Cecilie: Så hjem eller også videre. Man kan sige, at det forskningen meget siger, det er, det fokuserer meget 565 

på, det der med expat failure indenfor forskningen, som har været et stort problem, mener mange i hvert 566 

fald, og så er der nogle andre, der ikke mener, det er et problem, og det er det der med, at de så bliver 567 

udsendt på en udstationering, også tager de hjem før tid, eller også så har de ikke det samme performance 568 

level. 569 

Helle: Nu siger du meget det der før tid, hvad er det? Altså det, så skal man altså virkelig være skarp på at 570 

kunne finde ud af, hvad vil det sige at tage hjem før tid.  571 

Cecilie: Altså i udstationeringsperspektiv kan man sige, så er det jo før at udstationeringen… 572 

Helle: …kontrakten udløber. 573 

Cecilie: …er færdig. 574 

Helle: Ja. 575 

Cecilie: Men det er jo også, så er der så nogle andre, der ligesom, hvad kan man sige, differentierer det der 576 

begreb lidt mere og siger, at det er også, hvis at man for eksempel ikke yder lige så meget, som man gjorde 577 

derhjemme, fordi man er i et nyt miljø, som har nogle andre, hvor man har nogle andre forudsætninger, et 578 

andet grundlag på at lave det, udføre det arbejde, man plejer at lave, at man således ikke formår ligesom at 579 

udfylde det der potentiale, man skulle. 580 

Vibe: Sådan som jeg lidt ser det, så er det jo at forventningsafstemningen her er jo, at Danmark er nu langt 581 

hen af vejen, som det plejer at være, og der skal virkelig virkelig meget til, hvis vi skal ændre radikalt på 582 

noget som helst, men man kan gøre det mere åbent, man kan gøre det mere tilgængeligt, man kan gøre det 583 

lettere at forstå ved blandt andet at få noget på engelsk, og få nogle til at hjælpe, nogle mentorer, nogle 584 

guides og alt så noget. Mennesker er jo også, det de kan, og det de vil, og de sammenhænge de indgår i, 585 

det er også, der skal også rigtig meget til at ændre på sådan noget, så det er jo noget med, at 586 

virksomhederne har blik for, hvad er det, vi tilbyder, hvordan for vi forklaret, hvad vores tilbud er, hvem er 587 

det, vi er interesseret i, hvordan finder vi ud af, hvad den person kan i det her. Og så kan vi gøre alt muligt 588 

rundt omkring og prøve og hjælpe og sådan noget, men det er, ja være bevidst om hvad det er, man går ind 589 

til også, og altså der kan jo også være masser af kontakter, man ikke, nu er Danmark måske så lille et land, 590 

men altså jeg går da udfra at i USA, er der masser af folk, der stopper før tid i kontrakten pga. bristede 591 

forudsætninger, jeg ved ikke om det, altså det er selvfølgelig nok ekstra svært som expat, fordi der er flere 592 

ting, der ligesom kan spille ind. 593 

Helle: Der er lang vej hjem for eksempel.  594 

Vibe: Ja, for eksempel. Faren bliver syg, man vil gerne være i nærheden, eller whatever, altså det kan jo 595 

være alle mulige… 596 

Cecilie: Ja, individuelle ting. Har I yderligere ting I vil …? 597 
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Helle: Næ, jeg ville også lige give dig den, det er sådan en Work in Denmark velkomst pakke, eller hvad skal 598 

man sige, publikation fra Work in Denmark, som virksomheder får, som de kan give til deres udenlandske 599 

medarbejdere. 600 

Cecilie: Som virksomheder får?  601 

Helle: Ja, den enkelte udenlandske arbejdstager kan også komme og få den.  602 

Vibe: De skal finde den først, var jeg lige ved at sige.  603 

Helle: Eller finde et Work in Denmark center.  604 

Cecilie: Fantastisk, jamen mange tak.  605 

Helle: Den eneste kommentar, jeg lige havde, var, at vi vil da meget gerne lige se, hvad resultatet bliver. 606 

Cecilie: Ja, jamen jeg skal nok lige sende det færdige produkt.   607 

Vibe: Har du sådan en, har du nogle hypoteser eller hvad, eller hvordan? 608 

Cecilie: Ja, altså jeg vil sige, at sådan i løbet af sådan en proces, så ændrer tingene sig jo meget, kan man 609 

sige. Men hvad jeg sådan er kommet frem til indtil videre, det er at altså, at der gøres rigtig meget, der 610 

gøres virkelig meget. 611 

Vibe: Jamen, hvad er udgangsspørgsmålet? 612 

Cecilie: Hvordan forbedres fastholdelse af udenlandske videnarbejdere i Danmark? Og det jeg sådan 613 

forsøger at gøre, det er, jeg tager udgangspunkt i, hvad er det, der er blevet lavet af forskning på det her 614 

område, og der tager primært fokus, altså primært fokus i, fokus fra expatriate failure and succes-forskning, 615 

altså hvad er det for nogle faktorer, der gør, at man bliver eller, at man ikke bliver, og det er jo selvfølgelig 616 

klart at her, at så er der det her med definitionsspørgsmålet, expatriate det er jo sådan en udstationeret 617 

medarbejder, og litteraturen er oftest amerikansk, og sådan nogle ting, men jeg synes alligevel godt, at man 618 

kan drage nogle ting ud fra de resultater, der er i den forskning, og det der sådan her indenfor de seneste 619 

par år er begyndt at røre lidt på sig, det er sådan noget med lokale medarbejdere og lokalsamfundet, deres 620 

betydning for en udstationeret medarbejders succes i udstationering, kan man sige, og det prøver jeg så at 621 

overføre, altså de principper på højtuddannet udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Ikke nødvendigvis 622 

udstationerede medarbejdere, det er helt, et meget differentieret område har jeg fundet ud af, at man ikke 623 

bare altså sådan, der findes noget om det ene og om det andet, så det er sådan lidt altså, hvad kan man 624 

sige bredt udgangspunkt, kan man sige, men så forsøger jeg ligesom at se på, hvad sker der i Danmark, 625 

hvad gør vi i Danmark, og hvor er det, vi kan blive bedre. Og forsøger ligesom at drage paralleller mellem de 626 

ting. Men min hypotese fra starten af var, at der var for meget fokus på den udstationerede, eller ikke 627 

udstationeret, men den udenlandske medarbejder, og der ikke blev fokuseret på at… 628 

Vibe: …den der skal modtage… 629 

Cecilie: Lige præcis, er hvad kan man sige, bevidst om at man skal modtage denne her person.  630 

Helle: Altså virksomhederne og kollegaerne og sådan noget? 631 
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Cecilie: Jamen, både altså virksomhed og kollega, men egentlig også samfundet som hele, altså, og 632 

deriblandt, og så fandt jeg så ud af, sådan along the way, at det her med myndigheder jo også spiller ind, 633 

hvad hedder det, men der synes jeg for eksempel, at der er nogle rigtig gode eksempler på expatviden 634 

omkring, f. eks. I Ringkøbing-Skjern hvor man har givet engelsk- og kulturkurser til kommunens 635 

medarbejder, og man har nogle de der videnpersoner… 636 

Helle: Vejle kommune har også gjort noget.  637 

Cecilie: Har Vejle kommune også gjort noget? 638 

Helle: Ja, jamen de har, sådan noget som de kalder service ambassadører. 639 

Cecilie: Okay, nå jamen det har jeg så ikke læst om.  640 

Helle: Nå jamen, det skal du altså lige tjekke op på, de er gode.  641 

Vibe: Du kan gå ind på den der expatviden. 642 

Cecilie: Jeg tror ikke, den er nævnt nogen steder. 643 

Helle: Nej, det kommer som et af de nye gode eksempler, kan jeg sige. De har virkelig været gode til at 644 

sørge for at, og det er så få ting, få greb der skal til, altså bare sådan noget med at der er en ressource 645 

person i hver forvaltning altså, det er så banalt, sådan nogle banale ting,  så kalder de det så tilfældigvis 646 

serviceambassadører. 647 

Cecilie: Det er så igen det der med en bevidtshedsgørelse om, at okay der er nogle, der kommer udefra og 648 

de har ikke, de ved ikke de samme ting, som vi gør, om det så er på virksomheden, eller om det er med 649 

myndighederne, eller om det er i lokalsamfundet, altså nu nævner du også DGI projektet der, foreningslivet 650 

og bibliotekerne osv. At det handler også om bevidsthedsgørelse i samfundet om, at de her medarbejdere, 651 

de har en værdi for det danske samfund, og hvordan kan vi sikre, at vi ligesom tager godt imod dem og, at 652 

de bliver sådan så de for det bedste ud af det alle sammen. Det er det, der ligesom er det overordnede mål.  653 

Helle: Men spændende. 654 

Cecilie: Ja, jamen mange tak for hjælpen. 655 

Pointer, der er brugt i afhandlingen, er fremhævet med fed i transskriptionen.  
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Bilag 6: Oversigt over de ”gode eksempler” og ”initiativer” 
Nedenstående liste opstiller først de ”gode eksempler” med deres referencenummer og titel i den 

rækkefølge, de fremgår i på hjemmesiden expatviden.dk, dernæst ”initiativerne” ordnet alfabetisk efter 

titel.  

Reference Navn på det ”gode eksempel” 

GE1 Velkomstpakke som 70/30-model: en let løsning i høj kvalitet 

GE2 International Community – et stærkt samarbejde mellem kommune og virksomheder 

GE3 En lettere indgang til kommunen i Ringkøbing-Skjern 

GE4 Medarbejdernetværk forbinder DTU’s internationale medarbejdere 

GE5 Succes hos Vestas med sprogundervisning for både medarbejdere og medfølgende ægtefæller 

Reference Navn på ”initiativ” 

i1 5 trin mod et godt værtsprogram 

i2 A Copenhagen arrival-guide, practical information for exchange students and guest students at 
CBS 

i3 Boimidtvest 

i4 Connecting Friends 

i5 Consortium for Global Talent 

i6 Copenhagen Career Program (CCP) – For accompanying spouses and international students 

i7 Copenhagen Host Program 

i8 Cultural Family Network 

i9 Dansk på ITU med Sprogcenter IA 

i10 De bedste hjerner til Syddanmark 

i11 DKworker – parent information and host program 

i12 DTU – International Faculty Services 

i13 DTU welcome guide – for international employees 

i14 Expat Fair 

i15 Expat in Denmark 

i16 Fastholdelse af udenlandske studerende i Region Midtjylland 

i17 Frederiksberg Kommune: Introduktionsforløb, integrationsforum, Jobklub og Netværk og 
Venskaber på Tværs 

i18 Guide til virksomheder der vil fastholde højtuddannede udenlandske medarbejdere 

i19 Integration af internationale studerende på campus: AU Herning 

i20 International Cafe Struer 

i21 International Citizen Service 

i22 International Community 

i23 International Society, Herning – Ikast-Brande 

i24 International Staff Mobility (ISM) på Københavns Universitet 

i25 International Tuesday 

i26 Internationale kontorer på de videregående uddannelser 

i27 Internationale skoler i Danmark 

i28 InterResource 

i29 Living and working in Denmark – an expat perspective 

i30 Mentorfamilier 

i31 Modtagelse af udenlandske medarbejdere. Vejledning til personaleadministratorer på 
Københavns Universitet 

i32 Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland 
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i33 New in Roskilde 

i34 Novum 

i35 Ny i Ålborg – din guide til at arbejde og bo her 

i36 NytNetværk Sønderborg 

i37 Projekt Newcomers – samarbejde på tværs  

i38 Projekt Newcomers og de nye udfordringer – bibliotekerne på forkant 

i39 Ringkøbing-Skjerns Internationale Klub 

i40 RUC’s practical guide 

i41 Samtænkning af indsatser i Ringkøbing Fjord 

i42 Struer International Living 

i43 Sygehus Sønderjyllands tiltag til fastholdelse 

i44 Talentville of Tomorrow 

i45 Trekantsområdet Innovationsforum (TRIN) – Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 

i46 Udenlandske medarbejdere i virksomheden – en praktisk håndbog 

i47 Velkomstagenterne (Sportsguides) 

i48 Velkomstcentre – live and work in North Denmark 

i49 Velkomstprocedurer i Frederiksberg, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner 

i50 Vestas’s initiativer til tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 

i51 Welcometo 

i52 Work in Vejle 

i53 Workindenmark 

i54 Working at the University of Copenhagen. Information til udenlandske medarbejdere på 
Københavns Universitet 

i55 Working in Lemvig 
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Bilag 7: Oversigt over de inkluderede ”gode eksempler” og ”initiativer”  
Nedenstående liste opstiller først de gode eksempler med deres referencenummer og titel i den 

rækkefølge, de fremgår i på hjemmesiden expatviden.dk, dernæst ”initiativerne” ordnet alfabetisk efter 

titel. De ”initiativer”, som ikke inkluderes i analysen, er udeladt.   

Reference Navn på det ”gode eksempel” 

GE1 Velkomstpakke som 70/30-model: en let løsning i høj kvalitet 

GE2 International Community – et stærkt samarbejde mellem kommune og virksomheder 

GE3 En lettere indgang til kommunen i Ringkøbing-Skjern 

GE4 Medarbejdernetværk forbinder DTU’s internationale medarbejdere 

GE5 Succes hos Vestas med sprogundervisning for både medarbejdere og medfølgende ægtefæller 

Reference Navn på ”initiativ” 

i1 5 trin mod et godt værtsprogram 

i3 Boimidtvest 

i4 Connecting Friends 

i5 Consortium for Global Talent 

i6 Copenhagen Career Program (CCP) – For accompanying spouses and international students 

i7 Copenhagen Host Program 

i8 Cultural Family Network 

i9 Dansk på ITU med Sprogcenter IA 

i10 De bedste hjerner til Syddanmark 

i11 DKworker – parent information and host program 

i12 DTU – International Faculty Services 

i13 DTU welcome guide – for international employees 

i14 Expat Fair 

i15 Expat in Denmark 

i17 Frederiksberg Kommune: Introduktionsforløb, integrationsforum, Jobklub og Netværk og 
Venskaber på Tværs 

i18 Guide til virksomheder der vil fastholde højtuddannede udenlandske medarbejdere 

i20 International Cafe Struer 

i21 International Citizen Service 

i23 International Society, Herning – Ikast-Brande 

i24 International Staff Mobility (ISM) på Københavns Universitet 

i25 International Tuesday 

i27 Internationale skoler i Danmark 

i29 Living and working in Denmark – an expat perspective 

i30 Mentorfamilier 

i31 Modtagelse af udenlandske medarbejdere. Vejledning til personaleadministratorer på 
Københavns Universitet 

i32 Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland 

i33 New in Roskilde 

i34 Novum 

i35 Ny i Ålborg – din guide til at arbejde og bo her 

i36 NytNetværk Sønderborg 

i37 Projekt Newcomers – samarbejde på tværs  

i38 Projekt Newcomers og de nye udfordringer – bibliotekerne på forkant 

i39 Ringkøbing-Skjerns Internationale Klub 
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i41 Samtænkning af indsatser i Ringkøbing Fjord 

i42 Struer International Living 

i43 Sygehus Sønderjyllands tiltag til fastholdelse 

i44 Talentville of Tomorrow 

i45 Trekantsområdet Innovationsforum (TRIN) – Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 

i46 Udenlandske medarbejdere i virksomheden – en praktisk håndbog 

i47 Velkomstagenterne (Sportsguides) 

i48 Velkomstcentre – live and work in North Denmark 

i49 Velkomstprocedurer i Frederiksberg, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner 

i50 Vestas’s initiativer til tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 

i51 Welcometo 

i52 Work in Vejle 

i53 Workindenmark 

i54 Working at the University of Copenhagen. Information til udenlandske medarbejdere på 
Københavns Universitet 

i55 Working in Lemvig 
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Bilag 8: Fordeling af ”gode eksempler” og ”initiativer” – ifølge 

expatviden.dk 
Nedenstående er en grafisk fremstilling af henholdsvis aktørfordelingen (figur 6) og fordeling af 

aktivitetstyperne (figur 7) ifølge expatviden.dk. Efterfølgende liste viser, hvilke kategorier de ”gode 

eksempler” og ”initiativer” hører ind under ved søgning på henholdsvis ”aktør” og ”type” på expatviden.dk.  

Figur 6: Aktørfordeling – ifølge expatviden.dk 
 

 
Figur 7: Aktivitetstype – ifølge expatviden.dk 
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Reference Aktør Aktivitetstype 

GE1 Offentlig/privat samarbejde Borgerinformation 

GE2 Offentlig/privat samarbejde Borgerinformation 
Håndbøger og guides 
Introduktion og kurser 
Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 
Sociale netværk og fritidsliv 

GE3 Foreninger og netværk Borgerinformation 

GE4 Viden- og uddannelsesinstitutioner Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 
Sociale netværk og fritidsliv 

GE5 Privat Introduktion og kurser 
Job til ægtefælle/partner 

i1 Stat Håndbøger og guides 

i3 Region Borgerinformation 
Håndbøger og guides 
Sociale netværk og fritidsliv 

i4 Kommune Borgerinformation 
Sociale netværk og fritidsliv 

i5 Foreninger og netværk 
Privat 

Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 

i6 Kommune Introduktion og kurser 
Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 

i7 Kommune Professionelle netværk 
Sociale netværk og fritidsliv 

i8 Foreninger og netværk Sociale netværk og fritidsliv 

i9 Viden- og uddannelsesinstitutioner Introduktion og kurser 

i10 Offentlig/privat samarbejde Introduktion og kurser 
Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 
Sociale netværk og fritidsliv 

i11 Foreninger og netværk Borgerinformation 
Introduktion og kurser 
Sociale netværk og fritidsliv 

i12 Viden- og uddannelsesinstitutioner Borgerinformation 
Introduktion og kurser 
Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 
Sociale netværk og fritidsliv 

i13 Viden- og uddannelsesinstitutioner Håndbøger og guides 

i14 Offentlig/privat samarbejde Sociale netværk og fritidsliv 
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i15 Stat Håndbøger og guides 
Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 
Sociale netværk og fritidsliv 

i17 Kommune Borgerinformation 
Håndbøger og guides 
Introduktion og kurser 
Job til ægtefælle/partner 
Sociale netværk og fritidsliv 

i18 Stat Håndbøger og guides 

i20 Offentlig/privat samarbejde Sociale netværk og fritidsliv 

i21 Stat Borgerinformation 
Job til ægtefælle/partner 

i23 Foreninger og netværk Professionelle netværk 
Sociale netværk og fritidsliv 

i24 Viden- og uddannelsesinstitutioner Håndbøger og guides 
Job til ægtefælle/partner 
Sociale netværk og fritidsliv 

i25 Kommune Sociale netværk og fritidsliv 

i27 Viden- og uddannelsesinstitutioner Tilbud til børn 

i29 Offentlig/privat samarbejde Håndbøger og guides 

i30 Foreninger og netværk Sociale netværk og fritidsliv 

i31 Viden- og uddannelsesinstitutioner Håndbøger og guides 

i32 Region Borgerinformation 
Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 
Sociale netværk og fritidsliv 

i33 Kommune Håndbøger og guides 

i34 Offentlig/privat samarbejde Borgerinformation 
Introduktion og kurser 
Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 

i35 Kommune Håndbøger og guides 

i36 Foreninger og netværk Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 
Sociale netværk og fritidsliv 

i37 Foreninger og netværk Borgerinformation 
Sociale netværk og fritidsliv 

i38 Foreninger og netværk Borgerinformation 
Sociale netværk og fritidsliv 

i39 Foreninger og netværk Borgerinformation 
Sociale netværk og fritidsliv 

i41 Foreninger og netværk Borgerinformation 
Håndbøger og guides 
Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 
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i42 Kommune Borgerinformation 
Sociale netværk og fritidsliv 

i43 Region Introduktion og kurser 
Sociale netværk og fritidsliv 

i44 Offentlig/privat samarbejde Håndbøger og guides 

i45 Foreninger og netværk Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 
Sociale netværk og fritidsliv 

i46 Region Borgerinformation 
Håndbøger og guides 

i47 Foreninger og netværk Sociale netværk og fritidsliv 

i48 Region Borgerinformation 
Introduktion og kurser 
Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 
Sociale netværk og fritidsliv 

i49 Offentlig/privat samarbejde Borgerinformation 
Håndbøger og guides 

i50 Privat Borgerinformation 
Introduktion og kurser 
Sociale netværk og fritidsliv 

i51 Foreninger og netværk Borgerinformation 
Introduktion og kurser 
Job til ægtefælle/partner 
Professionelle netværk 

i52 Kommune Borgerinformation 
Håndbøger og guides 

i53 Stat Borgerinformation 
Håndbøger og guides 
Job til ægtefælle/partner 

i54 Viden- og uddannelsesinstitutioner Håndbøger og guides 

i55 Kommune Borgerinformation 
Håndbøger og guides 
Sociale netværk og fritidsliv 
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Bilag 9: Fordeling af ”gode eksempler” og ”initiativer” – min kategorisering 
Nedenstående liste viser, hvilke kategorier de ”gode eksempler” og ”initiativer” hører ind under indenfor 

hvert enkelt parameter (henholdsvis aktør, geografisk udbredelse og aktivitetstype) ifølge min 

kategorisering.  

Reference Aktør Geografisk udbredelse Aktivitetstype 

GE1 Kommune Region Midtjylland Myndighedskontakt og borgerinformation 
Social integration 

GE2 Samarbejde Region Midtjylland Myndighedskontakt og borgerinformation 
Job til medfølgende partner 
Andre aktiviteter henvendt til partner 

GE3 Kommune Region Midtjylland Myndighedskontakt og borgerinformation 

GE4 Viden- og 
uddannelsesinstitutioner 

Bestemt arbejdsplads Job til medfølgende partner 
Andre aktiviteter henvendt til partner 
Social integration 
Integration på arbejdspladsen 
Forventningsafstemning 

GE5 Privat Bestemt arbejdsplads Andre aktiviteter henvendt til partner 
Sprog- og kulturtilegnelse 

i1 Stat National Videndeling 

i3 Privat Region Midtjylland Myndighedskontakt og borgerinformation 
Social integration 

i4 Kommune Region Hovedstaden Myndighedskontakt og borgerinformation 
Sprog- og kulturtilegnelse 

i5 Privat National Myndighedskontakt og borgerinformation 
Andre aktiviteter henvendt til partner 
Tilbud til børn 
Social integration 

i6 Kommune Region Hovedstaden Job til medfølgende partner 

 
 
 
 

i7 

Samarbejde Region Hovedstaden Job til medfølgende partner 
Sprog- og kulturtilegnelse 

i8 Samarbejde Region Hovedstaden 
Region Midtjylland 
Region Syddanmark 

Sprog- og kulturtilegnelse 
Social integration 

i9 Samarbejde Bestemt arbejdsplads Sprog- og kulturtilegnelse 

i10 Samarbejde Region Syddanmark Myndighedskontakt og borgerinformation 
Job til medfølgende partner 
Tilbud til børn 
Sprog- og kulturtilegnelse 
Social integration 

i11 Privat Region Midtjylland 
Region Syddanmark 
Region Sjælland 

Myndighedskontakt og borgerinformation 
Social integration 

i12 Viden- og 
uddannelsesinstitutioner 

Bestemt arbejdsplads Myndighedskontakt og borgerinformation 
Andre aktiviteter henvendt til partner 
Sprog- og kulturtilegnelse 
Social integration 
Integration på arbejdspladsen 
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i13 Viden- og 
uddannelsesinstitutioner 

Bestemt arbejdsplads Myndighedskontakt og borgerinformation 
Integration på arbejdspladsen 

i14 Privat Region Hovedstaden Social integration 

i15 Privat National Myndighedskontakt og borgerinformation 
Social integration 

i17 Samarbejde Region Hovedstaden Myndighedskontakt og borgerinformation 
Job til medfølgende partner 
Sprog- og kulturtilegnelse 

i18 Stat National Videndeling 

i20 Kommune Region Midtjylland Social integration 

i21 Samarbejde National Myndighedskontakt og borgerinformation 
Job til medfølgende partner 
Social integration 

i23 Samarbejde Region Midtjylland Social integration 

i24 Viden- og 
uddannelsesinstitutioner 

Bestemt arbejdsplads Myndighedskontakt og borgerinformation 
Andre aktiviteter henvendt til partner 
Sprog- og kulturtilegnelse 
Social integration 
Integration på arbejdspladsen 

i25 Samarbejde Region Sjælland Social integration 

i27 Viden- og 
uddannelsesinstitutioner 

National Tilbud til børn 
Social integration 

i29 Privat National Myndighedskontakt og borgerinformation 
Sprog- og kulturtilegnelse 
Social integration 
Integration på arbejdspladsen 
Forventningsafstemning 

i30 Samarbejde  National Social integration 

i31 Viden- og 
uddannelsesinstitutioner 

Bestemt arbejdsplads Myndighedskontakt og borgerinformation 
Social integration 
Videndeling 

i32 Region Region Midtjylland Myndighedskontakt og borgerinformation 
Job til medfølgende partner 

i33 Kommune Region Sjælland Myndighedskontakt og borgerinformation 
Sprog- og kulturtilegnelse 
Social integration 
Integration på arbejdspladsen 

i34 Foreninger og netværk National Job til medfølgende partner 
Sprog- og kulturtilegnelse 
Social integration 

i35 Kommune Region Nordjylland Myndighedskontakt og borgerinformation 
Social integration 

i36 Samarbejde Region Syddanmark Job til medfølgende partner 
Sprog- og kulturtilegnelse 

i37 Samarbejde National Sprog- og kulturtilegnelse 
Social integration 
Videndeling 

i38 Samarbejde National Sprog- og kulturtilegnelse 
Social integration 

i39 Samarbejde Region Midtjylland Social integration 
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i41 Privat Region Midtjylland Myndighedskontakt og borgerinformation 
Job til medfølgende partner 
Videndeling 

i42 Kommune Region Midtjylland Myndighedskontakt og borgerinformation 
Andre aktiviteter henvendt til partner 

i43 Region Bestemt arbejdsplads Sprog- og kulturtilegnelse 
Social integration 

i44 Samarbejde National Videndeling 

i45 Samarbejde Region Midtjylland Myndighedskontakt og borgerinformation 
Job til medfølgende partner 
Social integration 

i46 Privat National Myndighedskontakt og borgerinformation 
Sprog- og kulturtilegnelse 
Videndeling 

i47 Samarbejde Region Hovedstaden 
Region Syddanmark 

Sprog- og kulturtilegnelse 

i48 Region Region Nordjylland Myndighedskontakt og borgerinformation 
Job til medfølgende partner 
Sprog- og kulturtilegnelse 
Social integration 

i49 Samarbejde Region Hovedstaden Myndighedskontakt og borgerinformation 
Job til medfølgende partner 
Sprog- og kulturtilegnelse 

i50 Privat Bestemt arbejdsplads Job til medfølgende partner 
Sprog- og kulturtilegnelse 
Integration på arbejdspladsen 

i51 Samarbejde National Myndighedskontakt og borgerinformation 
Job til medfølgende partner 
Sprog- og kulturtilegnelse 
Social integration 
Videndeling 

i52 Kommune Region Midtjylland Myndighedskontakt og borgerinformation 
Social integration 

i53 Stat National Myndighedskontakt og borgerinformation 
Job til medfølgende partner 
Social integration 

i54 Viden- og 
uddannelsesinstitutioner 

Bestemt arbejdsplads Myndighedskontakt og borgerinformation 
Social integration 
Integration på arbejdspladsen 

i55 Kommune Region Midtjylland Myndighedskontakt og borgerinformation 
Job til medfølgende partner 
Sprog- og kulturtilegnelse 
Social integration 
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Bilag 10: Tilladelse – Claus Aastrup Seidelin, Dansk Industri 
From: CLAS@DI.DK 
To: celi05ab@student.cbs.dk 

Date: Thu, 31 Jan 2013 15:03:55 +0100 
Subject: RE: Mail fra bruger af di.dk 

Hej Cecilie, 

  

Mange tak for det fremsendte. Det må virkelig have været et stort arbejde at få 

skrevet hele vores samtale ned. 

  

Samtlige citater er hermed godkendt. 

  

Jeg ser frem til at læse dit speciale. 

  

Mange hilsner, 

Claus 
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Bilag 11: Tilladelse – Helle Aaen og Vibe West, Styrelsen for Fastholdelse 

og Rekruttering 
Subject: SV: Møde om fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 
Date: Wed, 6 Feb 2013 16:49:59 +0100 
From: HAA@sfr.dk 
To: celi05ab@student.cbs.dk 
CC: VWE@sfr.dk 

Kære Cecilie, 
 

Selv tak. 
 
Vi har nu fået set på det, og bortset fra at vi sludrer lidt meget kan vi godkende det. Såfremt du skriver 
navngivne citater ind vil vi dog gerne godkende dem. 
 
Herudover vil vi selvfølgelig meget gerne se dit speciale når det er færdigt.  
 

I forhold til dine spørgsmål, kan jeg oplyse: 
 
1) Opgaven med at indsamle initiativer til Expat.dk. varetages af Oxford Research (på baggrund af udbud af 
opgave om vidensdeling, herunder kortlægning af initiativer og beskrivelse af gode eksempler). Vores 
opgave har været at pege på relevante initiativer samt at godkende beskrivelserne af initiativerne og de 
gode eksempler inden de offentliggøres. Oxford Research har herudover anvendt deres viden på området 
samt den såkaldte "sneboldsmetode", som betyder, at de initiativer der kontaktes spørges om deres 
kendskab til andre relevante initiativer. 
 
Da Expatviden blev lanceret var den nye hjemmeside tema for Work in Denmark nyhedsbrevet, som sendes 
til ca. 4000 abonnenter - jeg vedlægger link til nyhedsbrevet - ligesom en række relevante organisationer 
hjalp med at udbrede det "glade budskab". Bl.a. KL som havde en omtale på deres hjemmeside og DI som 
havde en artikel i deres nyhedsbreve, som er målrettet HR medarbejdere. 
http://nyhedsbrev.workindenmark.dk/mod_inc/?subP=newsletter&nl=2172&p=itemModule&id=2172&kind=
16&accId=0E10D80EE0D508B0AF0920A30AB1050A809E09D09C0D50E20EE0D6 
 
2) Vi har endnu ikke modtaget inititaver, som det ikke har været relevant at omtale og langt de fleste er 
indsamlet af Oxford Research. De nærmere kriterier for udvælgelse kan ses på Expatviden under Om 
Expatviden - se vedlagte link http://expatviden.dk/da/Om-Expatviden.aspx 
Fortsat held og lykke - vi ser frem til at modtage det færdige speciale. 
 

Med venlig hilsen  

Helle Aaen 

Specialkonsulent 
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http://nyhedsbrev.workindenmark.dk/mod_inc/?subP=newsletter&nl=2172&p=itemModule&id=2172&kind=16&accId=0E10D80EE0D508B0AF0920A30AB1050A809E09D09C0D50E20EE0D6
http://expatviden.dk/da/Om-Expatviden.aspx

