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Rådgivernes internationale aktiviteter 

Rådgiverbranchens internationalisering viser sig gennem eksport, udenlandske samarbejder 

og netværk, etablering af datterselskaber eller afdelinger i udlandet samt rekruttering af 

udenlandske medarbejdere. Det viser DI Videnrådgivernes årlige medlemsundersøgelse. For to 

tredjedel af de virksomheder, der har internationale aktiviteter, er internationalisering i høj 

eller i nogen grad en del af virksomhedens forretningsstrategi. For hele 95 pct. af virksomhe-

derne er internationalisering i et eller andet omfang en del af virksomhedens forretningsstra-

tegi. Internationaliseringen udspringer i høj grad af behovet for at følge med kunderne samt 

adgang til nye markeder og samarbejdspartnere. 

 

DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj 2015 spurgt virksomhederne om 

deres internationale aktiviteter. Lidt over 50 pct. angiver, at de har aktiviteter, der rækker 

ud over Danmarks grænser, hvilket er lidt højere end i 2012. Rådgivernes internationalise-

ring er derfor blevet et vigtigt element i virksomhedernes strategiske overvejelser og for 

den fremtidige vækst i branchen. 

 

Rådgivernes internationalisering viser sig gennem eksport, udenlandske samarbejder og 

netværk, etablering af datterselskaber eller afdelinger i udlandet og gennem rekruttering af 

udenlandske medarbejdere mv. 
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Mere end 60 pct. af rådgiverne med internationale aktiviteter eksporterer deres ydelser, 

mens omkring 55 pct. arbejder gennem internationale netværk eller samarbejder. Over 

halvdelen af rådgivervirksomhederne indgår således i forskellige formelle og uformelle net-

værk og partnerskaber med udenlandske virksomheder, organisationer og institutioner, 

herunder blandt andet udenlandske universiteter og forskningsmiljøer.  

 

Omkring 35 pct. af rådgiverne har etableret udenlandske datterselskaber eller afdelinger i 

andre lande. Og ca. en femtedel virksomhederne har rekrutteret udenlandske medarbejdere. 

Det skal nævnes, at aktiviteterne ikke er udtømmende for internationaliseringen i rådgiver-

branchen, men de giver dog et billede af rådgivernes primære internationale aktiviteter. 

 

Internationalisering af virksomheden er i høj grad eller i nogen grad en del af virksomhe-

dens forretningsstrategi for to tredjedel af de virksomheder, der har internationale aktivi-

teter. For 95 pct. af virksomhederne er internationalisering i et eller andet omfang en del af 

virksomhedens forretningsstrategi.  

 

Det er i meget stor grad nødvendigheden af at følge med kunderne, der begrunder virksom-

hedernes internationale aktiviteter. Således er bevæggrunden for internationalisering for 

knap 60 pct. af rådgiverne, at det er nødvendigt at følge med kunderne. 40 pct. har interna-

tionale aktiviteter, fordi det skaber adgang til nye markeder, og virksomhederne kommer 

tættere på kunderne. For knap 40 pct. af rådgiverne er det adgangen til nye samarbejdspart-

nere, der er årsag til deres internationale aktiviteter. Adgang til ny viden eller adgang til nye 
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kompetencer ligger bag en femtedel af rådgivernes internationale aktiviteter. Adgangen til 

billigere arbejdskraft ligger bag fire pct. af rådgivernes internationalisering. 

 

 

 

De internationale relationer har dermed til formål at skabe forretning og salg, søge ny viden 

og erfaring på tværs af lande og i mindre grad at reducere omkostninger. Det er særligt på 

de nære markeder i Norden, i Vesteuropa og i Asien, rådgiverne har internationale aktivite-

ter.  

 

Barrierer i forhold til at finde udenlandske samarbejdspartnere, bureaukrati og administra-

tive byrder i udlandet samt kulturelle forskelle udgør en barriere, når rådgiverne søger 

udenlands. Tilsvarende skal der tages højde for handelshindringer og anden udenlandsk lov-

givning, når man søger udenlands. På den anden side, er det i mindre grad forekommende, 

at rekruttering af lokale medarbejdere og sproglige udfordringer udgør en barriere for råd-

givernes internationale aktiviteter. 
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Langt hovedparten af rådgiverne – godt 80 pct. - har forventninger om at udvide deres in-

ternationale aktiviteter i de kommende år, mens omkring 15 pct. mener, de vil fortsætte 

deres internationale aktiviteter i uændret omfang. 2 pct. angiver at ville mindske deres in-

ternationale aktiviteter i løbet af de kommende tre år.  

 

 

 

Udfordringer ved rekruttering af udenlandske arbejdere til Danmark  

Rådgivervirksomhederne har i højere og højere grad brug for at kunne tiltrække uddannet, 

herunder højtuddannet, arbejdskraft til Danmark for at få tilført nødvendige specialistkom-
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petencer, sprogkompetencer, kulturel viden osv. De fleste rådgivervirksomheder rekrutte-

rer udenlandske medarbejdere fra Norden og Vesteuropa. Asien og Østeuropa er også popu-

lære, når rådgivere skal finde udenlandske medarbejder.  

 

 

 

Den væsentligste udfordring for at kunne rekruttere udenlandske medarbejdere til landet 

er bureaukrati i forbindelse med indrejse og udstedelse af arbejdstilladelse og det høje dan-

ske skattetryk. 

 

Årsager til fravalg af internationale aktiviteter  

Godt 40 pct. af de virksomheder, der ikke har internationale aktiviteter, angiver, at den pri-

mære årsag til dette skyldes tilstrækkeligt mange opgaver i Danmark. Knap 30 pct. angiver, 

at omkostningerne er for høje i forhold til et forventet udbytte, mens omkring 15 pct. svarer, 

at udenlandsk lovgivning og arbejdsmarkedsforhold og problemer med at finde udenland-

ske samarbejdspartnere er årsagen til fravalget af internationale aktiviteter. 
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