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Introduktion 
Rockwool Fondens Forskningsenhed udgav i 2009 bogen Det danske arbejdsmarked og EU-

udvidelsen mod øst. I bogen var der et kapitel om betydningen af indvandrere som eksperter. Det 

blev i kapitlet analyseret, hvorvidt udenlandske eksperter bidrager til at øge produktiviteten i danske 

virksomheder. Et centralt resultat er, at virksomheder, der ansætter udenlandske eksperter over en 

5 årig periode, realiserer en større produktivitetsstigning end virksomheder, der ikke ansætter 

udenlandske eksperter. For virksomheder indenfor fremstillingssektoren er der tale om, at 

produktiviteten er ca. 5 procent højere, mens den er ca. 7 procent højere for virksomheder indenfor 

servicesektoren.  Disse produktivitetsstigninger er ikke udelukkende et resultat af at ansætte 

udenlandske eksperter, da der kan være andre årsager til, at de virksomheder, der ansætter 

udenlandske eksperter, er inde i en udvikling med en gunstig produktivitetsudvikling.  

Analysen er efterfølgende blevet raffineret, og senest i et arbejdspapir fra 2015 (se Malchow-Møller, 

Munch og Skaksen, 2015). I dette papir findes det, at anvendelsen af udenlandske eksperter bidrager 

til at øge produktiviteten af den øvrige højtuddannede arbejdskraft i de virksomheder, hvor de bliver 

ansat, med mellem 0,7 og 1,2 procent. Desuden findes det, at udenlandske eksperter bidrager til, at 

virksomhederne kommer på eksportmarkedet. Hvis en virksomhed ansætter udenlandske eksperter, 

øges sandsynligheden for, at virksomheden bliver eksporterende med 2,7 procentpoint – og i 

virksomheder, der eksporterer, øges den andel af omsætningen, der eksporteres med ca. 1,5 

procentpoint. 

Formålet med denne tekniske note er at se på, hvordan det er gået med tilgangen af udenlandske 

eksperter til Danmark, samt hvor de kommer fra. 

Definition af udenlandske eksperter 
Der findes ikke en officiel opdeling af indvandrerne i ”eksperter” og ”ikke-eksperter”. I stedet kan 

man anvende information om de job, som indvandrerne besætter, til at identificere gruppen af 

eksperter, og i det følgende anvendes DISCO-fagklassifikationen. Det er den danske version af 

International Labour Office og EU’s officielle nomenklatur for arbejdsfunktioner, der frem til 2009 er 

ISCO-88, og fra 2010 og fremefter ISCO-08. Denne revision af DISCO-fagklassifikationen fra 2010 og 

fremefter giver et databrud mellem 2009 og 2010, hvilket vanskeliggør sammenligneligheden 

mellem tallene før og efter 2010. 
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På det mest aggregerede niveau er der i DISCO-klassifikationen 10 hovedgrupper, og i det følgende 

anvendes hovedgruppe 2, som udtryk for, at der er tale om ekspertarbejde. Hovedgruppe 2 er 

defineret som: Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau indenfor pågældende område. 

Det skal bemærkes, at det ikke er alle beskæftigede, der har tilknyttet en DISCO-kode. Det skyldes, at 

det primært er virksomheder med 10 eller flere ansatte, der indberetter DISCO-oplysninger for deres 

ansatte. Derfor vil der i det følgende fokuseres på virksomheder med mere end 10 ansatte. Da 

denne analyse skal betragtes som en opfølgning på tidligere analyser, vil der ligesom i disse analyser 

udelukkende blive set på ansatte i den private sektor. Det skyldes bl.a., at det er vanskeligt at måle 

produktiviteten i den offentlige sektor. 

Antal 
I figur 1 ses, hvordan antallet af udenlandske eksperter i private virksomheder har udviklet sig siden 

1999. 

Figur 1. Antallet af udenlandske eksperter i private danske virksomheder 

 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik 

 

Det fremgår, at der har været en klar tendens til, at der anvendes flere udenlandske eksperter. I 

figuren er der en kraftig stigning mellem 2009 og 2010, som ikke er reel, men skyldes det ovenfor 

omtalte databrud mellem 2009 og 2010. Efter 2010 er der flere jobfunktioner, der klassificeres som 

værende på ekspertniveau, hvilket både påvirker antallet af danske og udenlandske eksperter. I 

figuren skelnes der mellem herboende udenlandske eksperter og udenlandske pendlere. De sidste 

kan indeholde danskere, men kun hvis disse ikke har haft bopæl i Danmark siden 1986. 

Der har i perioden siden 1999 været en klar tendens til, at der anvendes flere højtuddannede. Et 

interessant spørgsmål er således, om der er sket en stigning i anvendelse af udenlandske eksperter, 

ud over en evt. generel tendens til at anvende eksperter – danskere såvel som udenlandske. I figur 2 
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angives derfor, hvordan andelen af udenlandske eksperter – dvs. antallet af udenlandske eksperter i 

forhold til både indenlandske og udenlandske eksperter – har udviklet sig. 

 

Figur 2. Udenlandske eksperters andel af samtlige eksperter 

 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik 

Det ses, at de udenlandske eksperter udgør en voksende andel af de private virksomheders 

anvendelse af eksperter. I 1997 udgjorde de udenlandske eksperter godt 4 procent, mens de i 2013 

udgør næsten 9 procent. Det lille fald mellem 2009 og 2010 skyldes formodentlig den ændrede 

opgørelsesmetode fra Danmarks Statistik. Opgørelsesmetoden betyder tilsyneladende, at der er en 

større stigning i antallet af danske eksperter end i antallet af udenlandske eksperter. 

Hvor kommer de udenlandske eksperter fra? 
I nedenstående tabel er angivet top 20 lande i 2013 med hensyn til antallet af udenlandske 

eksperter. I første søjle angives antal og placering i rangorden i 2013. I anden søjle angives antallet 

og placering i 2008, og i tredje søjle tilsvarende for 1999. I tabellen er det også valgt at medtage 

udenlandske pendlere, for hvem nationaliteten er ukendt.  
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Tabel 1. Antal udenlandske eksperter, Top 20 lande: 

 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik 

 

Det ses, at langt de fleste kommer fra vestlige lande, og i særdeleshed fra nabolandene: Tyskland, 

Norge, Sverige, Storbritannien og Polen. I 2013 kommer således ca. 30 procent af de udenlandske 

eksperter fra disse nabolande. I 1999 var det ca. 45 procent. Dvs. en voksende andel af de 

udenlandske eksperter kommer fra mere fjerne lande. Det er således bemærkelsesværdigt, at Indien 

i 2013 kommer ind på en fjerde plads (fraregnet pendlergruppen). I 1999 var de kun 0,5 procent af 

de udenlandske eksperter, der kom fra Indien.  

 

 

 

 

 

 

Oprindelsesland Eksperter Placering Eksperter Placering Eksperter Placering

Udenlandsk Pendler 3430 1 1927 1 370 2

Tyskland 1263 2 780 2 492 1

Storbritannien 889 3 539 3 361 3

Sverige 755 4 482 4 298 4

Indien 616 5 126 19 37 20

Norge 599 6 378 5 200 6

Polen 589 7 307 8 135 8

USA 575 8 313 6 203 5

Iran 524 9 312 7 145 7

Kina 485 10 253 9 35 21

Bosnien-Hercegovina 398 11 211 11 23 30

Frankrig 379 12 249 10 95 10

Island 330 13 198 12 104 9

Spanien 291 14 115 21 43 16

Nederlandene 287 15 175 13 85 11

Rumænien 283 16 133 18 26 27

Rusland 278 17 166 14 52 13

Italien 263 18 113 22 47 15

Tyrkiet 256 19 145 17 54 12

Irak 246 20 146 16 14 39

2013 2008 1999
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