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Executive Summary 

Dansk økonomi skal sørge for at få foden ind på de fjerne vækstmarkeder, såsom BRIK- 

og 2. bølgelandene, som bl.a. indbefatter Indonesien, Tyrkiet og Mexico, for at sikre 

vækst gennem en styrket eksportindsats. Hvis vi skal stærkere ind i vækstlandene, hvor 

udfordringerne er størst, vil det være en stor fordel at lære at benytte de relevante 

kompetencer, som internationale eksporttalenter besidder.  

 

Store virksomheder kan anses for at være bedre rustet til denne opgave idet de har flere 

ressourcer til at investere i eksport og mangfoldighed. Men selvom SMV’er har 

begrænsede ressourcer, viser rapporten at de ikke nødvendigvis er mindre indstillede på 

at styrke deres eksport. Det kunne se ud til at SMV’er i højere grad har et eksportmotiv 

når de rekrutterer medarbejdere med udenlandsk baggrund. 

 

Internationale eksporttalenter bidrager med kulturelle kompetencer, der er vigtige for at 

opnå effektiv opgaveløsning og tilfredse kunder, samt få adgang til nye markeder og 

kundegrupper. Men på trods af at udenlandske eksporttalenter er et aktiv for dansk 

erhvervsliv ansættes der få nydanskere til eksportstillinger. Fremadrettet kan det skabe 

barrierer for danske virksomheder, der ønsker at øge eksporten eller træde ind på de 

nye vækstmarkeder. 

 

Denne udfordring bør tackles med en målrettet strategi, fx i form af defineret 

talentstrategi, der sætter fokus på at rekruttere flere talenter med ikke-vestlig baggrund, 

der besidder den nødvendige specialviden. Også freelance-konsulenter med udenlandsk 

baggrund udgør et uudnyttet potentiale, specielt for små virksomheder med begrænsede 

midler, idet brug af freelance-konsulenter kan være en omkostningseffektiv måde at 

indhente specialviden på 

 

En af årsagerne til den lave andel af nydanskere i eksportstillinger er de barrierer, der 

eksisterer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med udenlandsk baggrund. 

Rådgivning kan hjælpe med at nedbryde disse barrierer og styrke 

eksportvirksomhederne ved hjælp af en målrettet mangfoldighedsindsats. 

 

 

 

En undersøgelse af forekomst og værdi  

af nydanskere i danske eksportvirksomheder 

 

København d. 21. august 2013 

 

Udarbejdet af Annette Hyllested, Projektassistent 

Henvendelse til ath@foreningen-nydansker.dk 



 

 2 

INDHOLD 
 

Introduktion ...................................................................................................................... 3 

Metode ............................................................................................................................. 5 

Fordeling af etnisk danske og nydanske medarbejdere ................................................... 7 

Effekter af udenlandsk arbejdskraft på eksportområdet ................................................... 9 

Rekruttering.................................................................................................................... 12 

Efterspurgte kompetencer .............................................................................................. 14 

Ekstern rådgivning ......................................................................................................... 16 

Udfordringer for rekruttering og fastholdelse af udenlandske medarbejdere .................. 17 

Opsummering ................................................................................................................. 18 

Referencer ..................................................................................................................... 19 

 

 



 

 3 

INTRODUKTION  
BAGGRUND 

Danske virksomheder er blevet mere villige til at kaste sig ud i nye eksporteventyr, det 

viser en måling foretaget af Rambøll/Analyse Danmark blandt 331 eksportvirksomheder 

for Jyllands-Posten i juni 2013 (Epn.dk, 2013). Og det er positivt, fordi dansk økonomi 

har behov for at styrke eksportindsatsen, især på de fjerne vækstmarkeder, såsom 

BRIK- og 2. bølgelandene, som bl.a. indbefatter Indonesien, Tyrkiet og Mexico 

(Eksportrådet, 2013). Især på sidstnævnte markeder er der plads til danske 

eksportvirksomheder, men der skal udvises rettidig omhu. 

 

Indtræden på disse nye markeder stiller større krav til et grundigt forarbejde for at bryde 

igennem eksportbarrierer. Kulturelle forhold udgør én af de største eksportbarrierer 

ifølge en analyse af dansk handel med udlandet af Kromann Reumert (2013). De største 

handelsudfordringer opleves i Kina, dernæst Rusland, Indien, USA og Brasilien, hvilket 

understreger behovet for at have adgang til den kulturelle viden og forståelse, som kan 

være nøglen til succes på ikke-vestlige markeder. 

 

Vi ved at udenlandske medarbejdere giver adgang til denne specialviden, idet de ofte 

har kendskab til udenlandske markeder, sprog, kultur, m.m., der kan gavne 

virksomhedernes eksportmuligheder. Undersøgelser viser, at desto flere udenlandske 

arbejdstagere en virksomhed beskæftiger, desto højere vil virksomhedens eksport være 

til de udenlandske medarbejderes hjemlande, fordi udenlandske medarbejdere åbner op 

for et større internationalt kundegrundlag. Helt præcist stiger eksporten med 1,7 procent 

til den udenlandske medarbejderes hjemmemarked for hver enkelt udenlandsk 

arbejdstager, en virksomhed beskæftiger (Hiller, 2011). 

 

På trods af at udenlandske medarbejdere kan øge internationaliseringen og afsætningen 

på det globale marked er rekruttering af højtuddannede udlændinge ikke en høj prioritet i 

danske virksomheder (DEA, 2013). Desuden rekrutterer vi udlændinge, der ligner os 

selv. Hele 80 pct. af højtuddannede udlændinge kommer fra vestlige lande, mens 20 pct. 

kommer fra ikke-vestlige lande (DEA, 2013). Det kan ikke siges at være 

hensigtsmæssigt, hvis Danmark skal være blandt de bedste til at udnytte de muligheder, 

som internationaliseringen giver på vækstmarkederne. 

 

I lyset af ovenstående er det interessant at undersøge, hvordan danske 

eksportvirksomheder med størst eksportsucces tackler disse udfordringer. Vi undersøger 

om disse virksomheder i højere grad er målrettede med rekruttering af talenter, for at 

indhente den specialviden, der kan øge eksport og vækst. Desuden ser vi på hvilke 

barrierer, der ligger i vejen for adgang til udenlandske medarbejderes værdiskabende 

potentiale.  
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FORMÅL 

Foreningen Nydansker har foretaget en undersøgelse blandt de 50 

eksportvirksomheder, der er udvalgt som semifinalister til Eksportkanon 2013 af 

Ugebladet Mandag Morgen. Hensigten var at få indblik i, hvorvidt disse danske 

eksportvirksomheder drager nytte af internationale eksporttalenter, om disse kandidater 

har prioritet i kraft af deres specifikke kompetencer, og hvorvidt virksomhederne oplever 

barrierer i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af disse udenlandske 

medarbejdere.  

 

Formålet med rapporten er at viderebringe viden omkring, hvordan man kan tackle de 

problemstillinger, der foreligger hos danske virksomheder, som ønsker at øge deres 

eksport ved at aktivere den specialviden, som internationale talenter besidder. Denne 

viden skal kunne anvendes til bedre at kunne håndtere de udfordringer det giver at 

rekruttere og fastholde udenlandske medarbejdere. 
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METODE 

DATAGRUNDLAG 

Denne rapport trækker på et erfaringsgrundlag, der omfatter analyser, rapporter og 

artikler. Rapporten trækker endvidere på en undersøgelse blandt danske 

eksportvirksomheder med størst eksportsucces. Dataindsamlingen, der er gennemført i 

forhold til interessenter, er sket gennem indhentning af baggrundsmateriale, 

spørgeskemaundersøgelse og evaluering af data. 

 

ANVENDTE DEFINITIONER 

 SMV’er defineres som små og mellemstore virksomheder med op til 249 

ansatte. Virksomheder med 250 eller flere ansatte tilhører kategorien ’store 

virksomheder’. 

 Medarbejdere med udenlandsk baggrund defineres om medarbejdere med 

andet statsborgerskab end dansk, eller med forældre, der har andet 

statsborgerskab end dansk. I denne rapport anvendes betegnelsen i flæng med 

’nydansker’. 

 Eksportrelaterede stillinger referer til eksportfremmende stillinger, f.eks. inden 

for logistik, salg og marketing, kundeservice eller andre områder med kontakt til 

markedet. 

 

UNDERSØGELSEN 

Undersøgelsen, der er udarbejdet i forbindelse med Jobindex’ lancering af portalen 

Eksportjob.dk, omfatter et online spørgeskema (bilag 1), der blev distribueret via e-mail 

til HR-afdelingerne i de udvalgte eksportvirksomheder. 

 

Valg af spørgeskemametoden er sket ud fra et ønske om at standardisere 

spørgsmålene, for bedre at kunne sammenligne besvarelserne, og for at gøre data mere 

pålidelige. Desuden var målet at nå ud til så mange virksomheder som muligt på relativt 

kort tid.  

 

Spørgsmålene er så vidt muligt udformet som multiple-choice for at gøre besvarelse 

lettere for respondenterne. På relevante steder er der tilføjet tekstbokse, der gør åbne 

svar mulige.  I to tilfælde er der anvendt balanceret Likert 5-skala, for at få mere 

nuancerede svar.  

 

Første del af skemaet består af 6 baggrundsvariable, der har til formål at kategorisere 

respondenterne, og etablere grundlaget for besvarelse af resten af spørgsmålene. På 

baggrund af Foreningen Nydanskers erfaringer forsøger spørgsmål 7 at afdække hvilke 

udfordringer virksomhederne oplever hyppigst i forbindelse med rekruttering og 
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fastholdelse. Formålet med spørgsmål 8 og 9 er, at få en indikation af udenlandske 

medarbejderes effekt inden for en række områder. Dernæst følger spørgsmål 10-13, 

som drejer sig om, hvorvidt der rekrutteres inden for eksportområdet, og om der gøres 

en indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Spørgsmål 14-16 handler om ekstern 

rådgivning med henblik på, om virksomhederne foretrækker eksterne konsulenter frem 

for at rekruttere ansatte med eksportkompetencer. Til slut spørges der ind til hvordan 

forskellige kompetencer vægtes inden for eksportområdet.  

 

RESPONDENTER 

Den valgte population er de 50 danske virksomheder med eksportaktiviteter, som blev 

udvalgt som semifinalister til Eksportkanon 2013 af Ugebladet Mandag Morgen. Kriterier 

for udvælgelse af disse virksomheder til Eksportkanon 2013 er, at de har haft størst 

eksportsucces siden 1989. Iblandt respondenterne er der både små og store 

virksomheder, der repræsenter forskellige brancher og har forskellig geografisk 

beliggenhed. Respondentgruppen, som indgår i undersøgelsen, består af 22 af de 

nævnte virksomheder dvs. at svarprocenten er på 44. 

 

USIKKERHED 

Der ses en skæv fordeling af SMV’er og store virksomheder, hvilket betyder at SMV’er er 

stærkt underrepræsenterede i denne undersøgelse. Man bør derfor være varsom med at 

drage konklusioner på baggrund af data fra denne respondentgruppe. Det er dermed 

også svært at sammenligne de to grupper, hvorfor fokus vil være på trends bland den 

samlede gruppe af respondenter. 

 

Generelt var der høj svarvillighed blandt respondenterne, dog kan det være svært at 

angive et præcist antal af udenlandske medarbejdere, da ikke alle virksomheder ligger 

inde med disse data. Derfor blev respondenterne bedt om at angive et estimat, hvis de 

ikke havde adgang til præcise data. Dette har i nogle tilfælde påvirket respondentens 

svarevne negativt, således at bortfaldet er forøget. 

 

STRUKTUR 

Baggrund og formål for undersøgelsen, samt metode for dataindsamling er gennemgået 

i forrige afsnit. I det følgende vil vi præsentere resultaterne af undersøgelsen og 

diskutere dem, for at forsøge at finde sammenhænge og årsager til de effekter vi kan 

registrere ud fra de indsamlede data.  
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FORDELING AF ETNISK DANSKE OG 

NYDANSKE MEDARBEJDERE  
 

Størstedelen af besvarelserne er indhentet fra store virksomheder med 250 eller flere 

ansatte, mens kun 4 SMV’er deltog. Derfor er disse virksomheder stærkt 

underrepræsenteret i denne undersøgelse (Figur 1). 

 

SMV’erne har i gennemsnit 52 ansatte 

inden for Danmarks grænser, hvoraf ca. 14 

procent har udenlandsk baggrund. De 

store virksomheder har i gennemsnit 2165 

ansatte, hvoraf ca. 17 procent har 

udenlandsk baggrund (Bilag, figur 2). Den 

gennemsnitlige andel af udenlandske 

medarbejdere per virksomhed ser dermed 

ud til at være uafhængig af virksomhedens 

størrelse. 

 

Inden for de danske eksportafdelinger i 

store virksomheder har gennemsnitlig 20 

procent af medarbejderne udenlandsk 

baggrund. I SMV’er er andelen i 

eksportafdelingerne ca. 23 procent. Disse 

procentdele inkluderer ikke antallet af 

eksportmedarbejdere, der er ansat lokalt 

uden for Danmark. Fordelingen af danske 

og udenlandske medarbejdere inden for eksportområdet ses i figurerne nedenfor.  

 

FORHOLD MELLEM DANSKE OG UDENLANDSKE MEDARBEJDERE I 

EKSPORTRELATEREDE STILLINGER 

18 

4 

Virksomheder med 
250 eller flere 

ansatte 

SMV'er 

FIGUR 1. 
RESPONDENTGRUPPERNE 
OG DERES FORDELING AF 
MEDARBEJDERE 

Danske medarbejdere 

Medarbejdere med udenlandsk 
baggrund 
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Når forekomsten af nydanskere i eksportafdelinger er højere end i virksomheden 

generelt kan det skyldes at nydanskere i højere grad søger, og har lettere ved at blive 

matchet til, eksportrelaterede stillinger, hvor kommunikation oftere foregår i et 

internationalt forum, frem for andre typer job, der fx kræver danske sprogfærdigheder.  

 

I SMV’erne besidder flere af de udenlandske medarbejdere stillinger, der er relateret til 

eksport. Dette kunne indikere at virksomheder med færre ressourcer er mere fokuserede 

på at udnytte de ressourcer de har til rådighed, og/eller at de rekrutterer eksporttalenter 

mere målrettet med fokus på eksport og vækst. Desuden kan man forestille sig, at store 

virksomheder generelt har flere ressourcer til at arbejde med en overordnet 

mangfoldighedsstrategi ud fra et brandingmotiv.  

 

Generelt ser det ud til, at der er en lav forekomst af nydanskere i danske 

eksportvirksomheder. Ca. 20 procent af ansatte i eksportstillinger er nydanskere. Den 

andel kan ikke siges at være så betydelig, at man kan tale om at eksportvirksomheder 

gør en speciel indsats for at rekruttere nydanskere til eksportstillinger.  Det kan betyde at 

danske eksportvirksomheder går glip af viden og kompetencer, der kan gavne eksport 

og vækst. 

 

Desuden kan fordelingen af etniske danske og nydanske medarbejdere betragtes som 

skæv ud fra et mangfoldighedsperspektiv. Forskning fastslår at et væsentligst bidrag til 

et godt miljø for innovation og udvikling er, at så få enheder som muligt domineres af 

mere end 70 procent ”ens” ressourcepersoner.  
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EFFEKTER AF UDENLANDSK 

ARBEJDSKRAFT PÅ EKSPORTOMRÅDET 
 

Foreningen Nydansker har erfaret, at udenlandske medarbejdere potentielt kan gavne 

virksomhedens eksportindsats på en række områder. Især 5 områder fremhæves i 

forbindelse med eksport; nye markeder og kundegrupper, innovation og 

produktudvikling, større tilfredshed blandt kunder, større tilfredshed blandt medarbejdere 

og effektiv og kvalificeret opgaveløsning (Foreningen Nydansker, 2010). Derfor ser vi 

nærmere på, i hvor høj grad virksomhederne oplever en effekt på disse områder. Data er 

illustreret med cirkeldiagrammer i dette afsnit. Da én af virksomhederne ikke havde 

udenlandske medarbejdere, er ét svar bortfaldet i dette afsnit. 

 

EFFEKTIV OG KVALIFICERET 

OPGAVELØSNING 

Øverst på listen over positive effekter, af 

udenlandske medarbejdere inden for 

eksportområdet, ligger ’Effektiv og kvalificeret 

opgaveløsning’. Denne kategori referer til at 

udenlandske medarbejdere, der kommer fra 

en anden arbejdskultur, ofte løser opgaver på 

en anden måde end vi er vant til. Ved at blive 

introduceret til nye processer kan 

virksomheder skabe større grundlag for at 

optimere og effektivisere arbejdsgange og 

processer. De åbenlyse muligheder for 

effektiv og kvalificeret opgaveløsning ligger 

inden for områder, der kræver at 

medarbejderen har sprogfærdigheder, der 

passer til virksomhedens eksportmarked. 

Andre, mindre synlige, muligheder ligger fx 

inden for logistik. (Foreningen Nydansker, 

2010) 

 

NYE MARKEDER OG 

KUNDEGRUPPER  

En anden hyppig effekt, som respondenterne 

oplever er, at udenlandske medarbejdere 

bidrager til at åbne op for nye markeder og få 
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høj 
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38% 

Nogen 
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ikke - 
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14% 

Ved 
ikke 
29% 

FIGUR 5.  
NYE MARKEDER OG 
KUNDEGRUPPER 
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FIGUR 4.  
EFFEKTIV OG 
KVALIFICERET 
OPGAVELØSNING 
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fat i flere kundegrupper. 38 procent oplever i høj grad eller i meget høj grad en effekt. Én 

af respondenterne, der svarede ’ved ikke’ tilføjede, at virksomheden oplever, at 

udenlandsk arbejdskraft primært har en effekt i form af kunde- og markedskendskab, 

uden at komme ind på graden af denne effekt. 

 

STØRRE TILFREDSHED BLANDT 

KUNDER 

Også større tilfredshed blandt kunder 

opleves i høj grad. Det kan forklares med, at 

medarbejdere med sprogfærdigheder, der 

matcher eksportmarkedet, kan kommunikere 

mere gnidningsfrit med kunder og 

samarbejdspartnere på udenlandske 

markeder, og dermed yde en bedre service. 

 

STØRRE TILFREDSHED BLANDT 

MEDARBEJDERE 

Lidt færre oplever, at en mangfoldig 

medarbejderskare skaber større tilfredshed 

internt blandt virksomhedens medarbejdere. 

Man kan argumentere for at mangfoldighed 

inden for eksportområdet er en så lille og 

isoleret del af virksomheden, at den ikke 

nødvendigvis smitter af på medarbejdernes 

oplevelse af at være en del af en mangfoldig 

arbejdsplads 

 

INNOVATION OG 

PRODUKTUDVIKLING 

Figur 8 viser, at langt færre oplever, at 

udenlandsk arbejdskraft giver et udbytte i 

form af innovation og produktudvikling. 

Innovation kunne eksempelvis være 

tilpasning af et produkt til et bestemt marked. 

Det skal dog bemærkes at vi er fokuseret på 

eksportområdet og ikke har spurgt ind til 

udenlandske medarbejderes gavnlige effekt 

inden for forskning og udvikling eller andre 

afdelinger, med fokus på produktudvikling.  
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FIGUR 8.  
INNOVATION OG 
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I forhold til 70 procent-princippet viser undersøgelsen en forholdsvis lille andel af 

medarbejdere med udenlandsk baggrund i stillinger relateret til eksport. Det kunne 

antyde, at der er potentiale for, at nydanskere i højere kan bidrage til innovation og 

produktudvikling ved at blive inddraget i udviklingsprocesser. Nydanskere med indsigt i 

udenlandske markeder kan ofte se muligheder for at tilpasse virksomhedens produkter 

og services til kundegruppen eller udvikle nye produkter og services.  

 

Nogle svar falder ind i flere af ovenstående kategorier, fx understreges nødvendigheden 

af at møde internationale kunder med et internationalt team, hvilket både kan have 

betydning for indtræden på nye markeder, samt større kundetilfredshed. Dette 

understreger vigtigheden af at have indsigt i kulturen på afsætningsmarkedet og forstå 

de kulturkoder, der gælder for succesfuld forhandling og vedligeholdelse af et gunstigt 

samarbejde med partnere i udlandet 

 

Alt i alt kan vi se effekter, der giver en klar og direkte fordel, som kan medvirke til at 

fastholde markedet, øge eksporten og få foden ind på nye markeder.  

 

 

 

 

. 
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REKRUTTERING 
 

På spørgsmålet om virksomheden generelt planlægger at rekruttere på eksportområdet 

inden for de næste 10 måneder, uden fokus på nydanskere, svarer 54 procent (12 

respondenter) af respondenterne positivt (Figur 9). 

 

 

 

66 procent af dem, der svarede positivt planlægger i gennemsnit at rekruttere ca. 5 

kandidater (Figur 10). Antallet af nye ansættelser gælder for medarbejdere generelt, det 

er derfor uklart, om det inkluderer medarbejdere med udenlandsk baggrund. Man må 

dog forvente, at udenlandske medarbejdere kun vil udgøre en lav andel af nye 

ansættelser. Det skal tages med i betragtningen, at mange svar er bortfaldet, idet der 

ikke er taget beslutning om rekruttering på tidspunktet for undersøgelsens udarbejdelse. 

Resultatet kan derfor betragtes som en minimumsindikator.  

 

Vores iagttagelser viser, at mangel på kulturel specialviden samt sprogfærdigheder kan 

spænde ben for succesfuld eksport i fremtiden. Ud fra den betragtning kan forholdsvis få 

nye ansættelser i eksportafdelinger blive en udfordring for danske virksomheder, der 

ønsker at øge eksporten på nuværende markeder eller træde ind på nye markeder. 

 

. 
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Ser man på, hvor målrettet virksomhederne rekrutterer udenlandsk arbejdskraft med 

henblik på at styrke deres eksportindsats, svarer 36 procent, at det gør de ’i nogle 

tilfælde’. De positive svar, der lyder på ’ofte’ eller ’altid’ udgør tilsammen 32 procent over 

for 32 procent, der aldrig rekrutterer målrettet eller blot overvejer en målrettet indsats. 

Rekrutteringen i forhold til udenlandske medarbejdere må derfor anses for at være mere 

eller mindre tilfældig. 

 

Ved rekruttering til eksportstillinger har virksomhederne fokus på kompetencer frem for 

etnicitet, hvilket man kan hævde er den mest oplagte prioritering. Omvendt kan man 

sætte spørgsmål ved, hvor effektivt man søger efter disse kompetencer, idet nydanskere 

ofte besidder specialviden i kraft af deres etnicitet 

 

I øvrigt giver undersøgelsen en indikation af, at mange HR-afdelinger oplever fokus på 

udenlandske medarbejdere som et følsomt emne, fordi de ikke vil forskelsbehandle på 

baggrund af etnicitet af frygt for at fremstå som diskriminerende. Dette kunne have 

indvirkning på, hvor målrettet virksomhedernes indsats er over for internationale 

kandidater, når de rekrutterer til eksportstillinger. 
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FIGUR 11.  
ARBEJDER I MÅLRETTET MED AT REKRUTTERE 
UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED HENBLIK PÅ AT STYRKE 
JERES EKSPORTINDSATS? 
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EFTERSPURGTE KOMPETENCER 
 

Når eksportvirksomhederne rekrutterer til eksportstillinger ser vi, at de i høj grad lægger 

vægt på både faglighed, sprogfærdigheder og kulturforståelse (se nedenstående figurer). 

Det er interessant at bemærke at de kulturelle kompetencer vægter mere end erfaring 

inden for eksport. 

 

Rapporten viser at der blandt eksportvirksomhederne er en forholdsvis lav andel af 

nydanskere, og at der er mangel på målrettet rekruttering i forbindelse med eksport. 

Derfor er det interessant, at de kompetencer der efterspørges til eksportstillinger i høj 

grad sætter fokus på sprog og kulturforståelse, da nydanskere ofte kan bidrage med unik 

viden og kompetencer netop på disse områder. Dette giver en indikation af at 

eksportvirksomheder overser nydanskeres værdiskabende eksportpotentiale. Desuden 

viser det, at de ikke mangler viljen til at ansætte nydanskere, men at virksomhederne 

oplever barrierer for rekruttering. 
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OVERSIGT OVER KOMPETENCER OG HVILKEN VÆGT EKSPORTVIRKSOMHEDER 

TILLÆGGER DEM NÅR DE REKRUTTERE TIL EKSPORTSTILLINGER 
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EKSTERN RÅDGIVNING 

 

Når der eksisterer en begrænset andel af medarbejdere med unikke internationale 

kompetencer i eksportvirksomhederne, kunne man forvente, at der i stedet gøres brug af 

eksterne konsulenter til eksport- og markedsrådgivning. Dette synes imidlertid ikke at 

være tilfældet, ifølge data fra undersøgelsen.  

 

I figur 12 nedenfor ses en ligelig fordeling mellem de virksomheder, der har brugt 

eksterne rådgivere, og dem der ikke har modtaget rådgivning. De fleste af dem, der har 

brugt ekstern rådgivning har benyttet denne mulighed 1-3 gange, mens resten svarer, at 

de har konsulteret eksterne rådgivere 3 eller flere gange. 

 

 

I endnu færre tilfælde har virksomhederne brugt eksterne freelance-konsulenter. Over 

halvdelen af disse konsulenter havde udenlandsk baggrund. Dette kan betyde, at 

freelance-konsulenter udgør et uudnyttet potentiale, da benyttelse af disse kan være en 

omkostningseffektiv måde at indhente specialviden på. Freelance-konsulenter med 

tilknytning til et udenlandsk marked kan ofte navigere hurtigere og mere præcist på 

eksportmarkedet. Samtidig kan det være en fordel, hvis konsulenten har en tilknytning, 

der gør dem i stand til at veksle imellem hjemme- og udemarked. Sådanne freelance-

konsulenter kan spare virksomheder for omkostninger ved at udstationere en konsulent 

på fuld tid. 
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FIGUR 12.  
HAR I BENYTTET EKSTERN EKSPORT- OG/ELLER 
MARKEDSRÅDGIVNING INDEN FOR DE SENESTE 24 
MÅNEDER? 
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FIGUR 13.  
HAR I BENYTTET EKSTERNE FREELANCE-KONSULENTER TIL 
EKSPORT- OG/ELLER MARKEDSRÅDGIVNING INDEN FOR DE 
SENESTE 24 MÅNEDER? 
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UDFORDRINGER FOR REKRUTTERING 

OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSKE 

MEDARBEJDERE 
 

Størstedelen af respondenterne oplever forskellige udfordringer med at rekruttere og 

fastholde udenlandske medarbejdere. Kun 2 svarer, at de ikke oplever nogle barrierer. 

Da én af virksomhederne ikke havde udenlandske medarbejdere er ét svar bortfaldet. 

 

Få virksomheder oplever medarbejderskepsis over for nye udenlandske medarbejdere 

eller mener at virksomheden mangler de nødvendige ressourcer for at gennemføre 

succesfuld introduktion og integration af medarbejderen på arbejdspladsen. Få år tilbage 

var tendensen knap så positiv på ovennævnte områder, hvilket synes at vise fremgang. 

 

Derimod træder forskelle i arbejdskulturen frem som den mest markante udfordring. 

Dette skyldes formentlig, at det kan være svært for medarbejderen at forstå de 

kulturkoder, der findes på arbejdspladsen. Omvendt kan det skyldes at der ikke lægges 

nok kræfter i at kommunikere forventninger på en måde, der tager hensyn til forskellige 

etniske baggrunde (Yüksekkay, 2007). Andre betydelige udfordringer er, at 

medarbejderen mangler socialt netværk, at medarbejderens ægtefælle har svært ved at 

finde et job og at der opleves sprogbarrierer på arbejdspladsen.  

 

Disse udfordringer skaber en risiko for, at den udenlandske medarbejder ikke bliver 

integreret i arbejdskulturen og derfor vælger at vende tilbage til sit hjemland inden for få 

år, og det kan koste dyrt for virksomheder, der har investeret i medarbejderen (Damvad, 

2012). 
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FIGUR 15.  
UDFORDRINGER ELLER BARRIERER FOR REKRUTTERING OG 
FASTHOLDELSE AF UDENLANDSKE MEDARBEJDERE 
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OPSUMMERING 
 

FLERE INTERNATIONALE TALENTER 

Nydanskere skaber værdi på eksportområdet ved at skaffe lettere tilgang til nye 

markeder og kundegrupper samt skabe større kundetilfredshed. Alligevel findes der en 

lav andel af nydanskere i eksportstillinger, hvilket kan betyde, at danske 

eksportvirksomheder går glip af viden og kompetencer, der kan gavne eksport og vækst.  

Derfor bør man fokusere på at inddrage flere internationale eksportmedarbejdere for at 

skabe bedre grobund for at styrke eksporten og komme stærkt ind på nye 

vækstmarkeder. Den ideelle andel af nydanskere vil være individuelt for virksomheder og 

brancher. Generelt ses det at for hver udenlandsk medarbejder stiger eksporten med 1,7 

procent til hjemmemarkedet for denne medarbejder (Hiller, 2011). 

 

EKSPORT-INNOVATION 

Det bør overvejes om der også er potentiale for i højere grad at opnå innovation og 

produktudvikling, ved at inddrage flere nydanskere i udviklingsprocesser. Nydanskere 

med indsigt i udenlandske markeder kan ofte se muligheder for at tilpasse 

virksomhedens produkter og services til kundegruppen eller udvikle nye produkter og 

services. Innovation kan også bidrage til udvikling af processer for opgaveløsning. 

 

POTENTIALE I FREELANCE-KONSULENTER 

Freelance-konsulenter udgør et uudnyttet potentiale, specielt for små virksomheder med 

begrænsede midler, idet brug af freelance-konsulenter kan være en omkostningseffektiv 

måde at indhente specialviden på. Freelance-konsulenter, med tilknytning til et 

udenlandsk marked, kan ofte spare virksomheder for omkostninger ved at udstationere 

danske konsulenter. 

 

MÅLRETTET TALENTSTRATEGI 

Undersøgelsen indikerer at virksomhederne generelt er åbne over for nydanske 

medarbejdere, og at de føler, at de har de nødvendige ressourcer til at introducere og 

integrere nydanskere på arbejdspladsen. Desuden er de bevidste om internationale 

eksporttalenters værdiskabende potentiale i form af deres kulturelle specialviden, 

Alligevel er rekrutteringen af nydanskere i høj grad tilfældig, og virksomhederne oplever 

barrierer for rekruttering og fastholdelse, som er relateret til kulturelle forskelle. Disse 

barrierer skaber en risiko for, at man foretrækker etnisk danske medarbejdere, hvilket er 

uhensigtsmæssigt idet forholdsvis få nydanskere i eksportafdelinger fremadrettet kan 

blive en udfordring for danske virksomheder, der ønsker at øge eksporten eller træde ind 

på nye markeder. Undersøgelsen viser, at mangel på kulturel specialviden samt 

sprogfærdigheder kan spænde ben for succesfuld eksport i fremtiden. Denne udfordring 

kan løses med en målrettet rekrutteringsstrategi, fx i form af defineret talentstrategi.  
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