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Trods gode jobmuligheder 

fravælger kvinderne stadig IT-faget 

Resumé 

Mange danske virksomheder søger hver dag forgæves efter IT-specialister, og Erhvervs-
styrelsen har tidligere vurderet, at vi på trods af øget optag på IT-uddannelserne kommer 
til at mangle 19.000 IT-medarbejdere frem mod 2030. Danmark er dog langt fra det ene-
ste land i Europa, som mangler IT-specialister. I langt de fleste lande har mere end hver 
anden virksomhed, som har forsøgt at rekruttere IT-specialister, oplevet problemer med 
at finde den rette kandidat til jobbet. Det er derfor ikke sandsynligt, at vi kan løse pro-
blemet med rekruttering af IT-specialister ved at kigge mod vore europæiske naboer. 
Derfor er der behov for, at vi uddanner flere IT-specialister og får flere beskæftigede 
danskere til at kigge mod IT-faget. Denne analyse viser tydeligt, at der bør være gode 
muligheder for begge dele. 
 
For det første har en lang række IT-uddannelser et karaktergennemsnit på langt over 7, 
hvilket betyder, at de må afvise rigtig mange dygtige unge mennesker, fordi de ikke har 
studiepladser nok. Der bør derfor være gode muligheder for at øge optaget på IT-uddan-
nelserne med kvalificerede unge fra ungdomsuddannelserne.  
 
For det andet har interessen for en karriere inden for IT-faget aldrig været større. IT-
specialister kommer ifølge danskerne ind på en tredjeplads over de mest attraktive kar-
riereveje – kun overgået af læger og ingeniører – og et stort flertal anerkender samtidig 
det vigtige samfundsbidrag, som IT-specialister leverer til det danske samfund. Direkte 
adspurgt vil helt op mod hver fjerde dansker overveje en karriere som IT-specialist, hvis 
de skulle lave noget andet end det, de laver i dag. 
 
Interessen for et studie- og arbejdsliv med IT er dog langt mindre blandt danske kvinder 
sammenlignet med danske mænd. Kvinder udgør kun 27 pct. af de indskrevne stude-
rende på landets IT-uddannelser, og tilbøjeligheden til at overveje et karriereskifte til IT-
faget er markant mindre blandt kvinderne. En del af svaret skal muligvis findes i, at IT-
specialister stadigvæk kæmper med et nørdet omdømme. Ordet nørdede er nemlig su-
verænt det ord, som flest danskere bruger, når de må bruge ét ord til at beskrive IT-
specialister som faggruppe.  
 
Hvis vi skal overtale flere til at forfølge en karriere inden for IT-faget, og måske særligt 
flere kvinder, så er der behov for, at vi ikke længere snakker om IT-specialister som nør-
dede unge mænd, som sidder i en kælder for nedrullede gardiner og programmerer. Hvis 
ikke vi får flere IT-specialister i Danmark, kommer det til at koste danske virksomheder 
konkurrenceevne og tabt omsætning. Vi kan imødekomme udfordringen ved at øge op-
taget på en lang række IT-uddannelser i Danmark, men samtidig har vi også brug for, at 
endnu flere tør tage springet ind i en sektor, som er afgørende for de danske virksomhe-
ders konkurrencevilkår i en globaliseret økonomi. 
 
Af: Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef og Jakob Kæstel Madsen, 
analysekonsulent. Udgivelsestidspunkt: april, 2019. 
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Nøgletal fra undersøgelsen 

• Ifølge Erhvervsstyrelsen kommer Danmark til at mangle 19.000 IT-specialister 
i 2030. 
 

• 28 pct. af de danske virksomheder med mere end 10 ansatte har IT-specialister 
ansat. Det er det næsthøjeste niveau i Europa. 
 

• 62 pct. af de danske virksomheder med mere end 10 ansatte, som har rekrutte-
ret IT-specialister, oplevede problemer med at finde den rette kandidat i løbet 
af rekrutteringsprocessen. 
 

• IT-specialister er nr. 3 ud af 26 på listen over attraktive karriereveje kun over-
halet af læger og ingeniører. 
 

• 73 pct. af danskerne har et positivt eller meget positivt indtryk af IT-specialister 
som faggruppe, og 86 pct. mener, at IT-specialister spiller en vigtig rolle for det 
danske samfund. 
 

• 61 pct. af danskerne ville anbefale en karriere som IT-specialist til venner og 
bekendte, og 26 pct. af danskerne ville selv overveje en karriere som IT-speci-
alist, hvis de skulle lave noget andet end det, de laver i dag. 
 

• IT-faget er stadigvæk en mandeting. Således udgør kvinderne kun 27 pct. af de 
optagne på IT-uddannelserne. 36 pct. af mændene mod kun 14 pct. af kvinderne 
ville overveje en karriere som IT-specialist, hvis de skulle lave noget andet end 
det, de laver i dag. 
 

• 29 pct. af danskerne bruger ordet nørdede, når de skal bruge ét ord til at be-
skrive IT-specialister. 
 

 
 
  



 

Trods gode jobmuligheder fravælger kvinderne stadig IT-faget  / Dansk Erhverv   

•   maj 2019 3 

 

Danske virksomheder fører an på de digitale kompetencer 

Digitaliseringen er skyllet ind over de danske virksomheder de seneste mange år, og ne-
denstående tal viser også, at de danske virksomheder ansætter IT-specialister oftere 
end deres europæiske kolleger. Danmark ligger nr. 2 på listen over europæiske lande, 
for så vidt angår andelen af virksomheder med mere end 10 ansatte, der har IT-speciali-
ster ansat. Danmark ligger otte pct. højere end EU-gennemsnittet og væsentligt højere 
end vores naboer i Norge, Sverige og Tyskland.  
   

Figur 1: 
Andelen af virksomheder (med 10+ ansatte), som har IT-specialister an-
sat. 2018. 

 

Kilde: Eurostat (Digital Economy and Society), 2018.  

Note: Tallene er ekskl. virksomheder i den finansielle sektor. 
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Massiv mangel på IT-specialister i Danmark – og resten af Europa 

IT-specialister er en efterspurgt ressource i den danske økonomi, men mange virksom-
heder har store problemer med at rekruttere IT-specialister. Blandt de virksomheder, 
som forsøgte at rekruttere IT-specialister i 2018, oplevede to ud af tre, at rekrutterings-
processen gav problemer. Der er andre europæiske lande, som ligger højere end Dan-
mark, men figuren fortæller samtidig en historie om, at virksomhederne særligt i de cen-
tral- og nordeuropæiske lande oplever rekrutteringsudfordringer, når de forsøger at re-
kruttere IT-specialister. Der er altså ikke umiddelbar mulighed for, at vi kan løse vores 
udfordring med mangel på IT-specialister ved at rekruttere fra vore nabolande. 
   

Figur 2: 
Andelen af virksomheder (med 10+ ansatte), som har forsøgt at rekruttere 
IT-specialister og har oplevet problemer med rekrutteringen. 2018. 

 

Kilde: Eurostat (Digital Economy and Society), 2018.  

Note: Tallene er ekskl. virksomheder i den finansielle sektor. 
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Erhvervsstyrelsen har tidligere estimeret, at der kommer til at mangle 19.000 IT-specia-
lister i Danmark i 2030i. De har ikke sat et konkret tal på, hvad det kommer til at koste 
det danske samfund, men den samlede produktivitet i Danmark bliver utvivlsomt lavere, 
fordi jobs enten forsvinder ud af landet eller bliver besat af medarbejdere på et lavere 
kompetenceniveau. 
 
Der findes andre estimater for, hvad manglen på IT-kompetencer koster. En rapport fra 
det britiske Department for Business Innovation and Skillsii fra 2016 viser for eksempel, 
at Storbritannien i dag mangler op mod 40.000 medarbejdere med STEM-kompetencer, 
hvilket koster det britiske samfund op mod 500 milliarder kroner årligt. Tallene er be-
hæftet med stor usikkerhed, og selvom STEM-begrebet dækker over væsentligt flere 
faggrupper end blot IT-specialister, viser tallene med al tydelighed, at mangel på digitale 
kompetencer allerede koster de europæiske samfund rigtig mange penge i dag, og ud-
fordringen bliver formentlig kun endnu større i fremtiden i takt med, at manglen på IT-
specialister bliver mere omfattende. 
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Der mangler pladser på IT-uddannelserne i Danmark 

I Danmark har vi i løbet af de seneste år øget optaget af nye studerende på IT-uddannel-
serne fra ca. 4.800 i 2011 til ca. 6.000 i 2018. Optaget har dog været nogenlunde kon-
stant siden 2016, hvor Erhvervsstyrelsen estimerede, at vi kommer til at mangle 19.000 
IT-specialister i 2030. Hvis vi ønsker at imødekomme denne udfordring, bliver vi nødt til 
at uddanne endnu flere IT-specialister i Danmark. 
 
Karaktergennemsnittet på en lang række IT-uddannelser er de seneste år skudt i vejret. 
Figuren nedenfor viser optagelseskriterierne på en række udvalgte IT-uddannelser i 
Danmark, hvor man tydeligt kan se, at karaktergennemsnittet for langt de fleste uddan-
nelser er markant højere end 7. Der er således en lang række dygtige unge med et ka-
raktergennemsnit over 7, men under det krævede gennemsnit, som ikke kan få deres 
ønske om en karriere som IT-specialist opfyldt. Der er altså et stort potentiale for at 
opjustere antallet af pladser på IT-uddannelserne og stadig få dygtige studerende ind.  
   

Tabel 1: Optag af studerende på udvalgte IT-uddannelser, 2018. 

Institution Optagne 
Første 

prioritet 

Gns.  

snit 

Copenhagen Business School (CBS)    

HA (it) 120 158 8,6 

Business Administration and Digital Management 90 392 10,7 

IT-Universitetet (ITU)    

Softwareudvikling 160 313 8,6 

Global Business Informatics 80 160 8,8 

Data Science 76 182 9,0 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)    

Softwareteknologi 80 124 8,7 

Diplomingeniør, it og økonomi 50 95 7,6 

Diplomingeniør, softwareteknologi 100 145 7,5 

Teknisk videnskab (civ. ing.), matematik og teknologi 90 117 9,1 

Teknisk videnskab (civ. ing.), kunstig intelligens og data 45 166 10,1 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2018. 
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IT-specialist er en yderst attraktiv karrierevej 

Hvis vi skal have flere beskæftigede danskere til at søge mod IT-faget, så er der behov 
for, at faget har et godt omdømme i den danske befolkning og at det anses som en at-
traktiv karrierevej. Nedenstående figur viser med al tydelighed, at en karriere som IT-
specialist anses som meget attraktiv i den danske befolkning generelt. IT-specialister er 
nr. 3 ud af de 26 udvalgte faggrupper på listen over attraktive karriereveje. IT-specialister 
er kun overgået af ingeniører og læger. I den modsatte ende af skalaen finder vi faggrup-
per som politikere, soldater, hjemmeplejere og buschauffører, som ifølge danskerne er 
de mindst attraktive karriereveje i dag. 
   

Figur 3: 
Danskernes vurdering af om 26 forskellige jobtyper udgør attraktive kar-
riereveje på en skala fra 0 (slet ikke attraktiv) til 10 (meget attraktiv). 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n = 2.003. Det oprindelige spørgsmål havde fire svarkategorier; 1) slet ikke attraktiv, 2) mindre attraktiv, 

3) ret attraktiv og 4) meget attraktiv. De fire kategorier er i forbindelse med databehandlingen omkodet, så de 

repræsenterer en skala fra 0-10.  
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Danskerne beundrer IT-specialisternes arbejde 

Det samme billede går igen, når man ser på figurerne nedenfor, hvor danskerne har sva-
ret på, hvordan deres overordnede indtryk af IT-specialister er, og om de anser IT-spe-
cialisters bidrag til samfundet som vigtigt. Hele 73 pct. af danskerne har et positivt eller 
meget positivt indtryk af IT-specialisterne som faggruppe, mens 86 pct. af danskerne 
mener, at IT-specialisterne spiller en vigtig rolle for det danske samfund. Danskerne ser 
altså overordnet set meget positivt på IT-specialisters rolle i samfundet og vil i høj grad 
anbefale en karrierevej inden for faget til venner og familie. 
   

Figur 4: 
Hvis du tænker på IT-specialister som samlet faggruppe, hvad er så dit 
overordnede indtryk? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n = 2.003. 

   

Figur 5: 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: IT-specialister spiller en 
vigtig rolle for det danske samfund 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n = 2.003. 
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Danskerne er positive overfor en karriere som IT-specialist 

Som vi tidligere har set, har danskerne et særdeles positivt indtryk af IT-specialister som 
faggruppe. Det bliver endnu tydeligere, når de bliver adspurgt direkte, om de vil anbefale 
en karriere som IT-specialist til venner og familie, hvilket 61 pct. af danskerne har svaret 
bekræftende på. Langt størstedelen af danskerne ser altså så positivt på IT-specialist 
som karrierevej, at de ville anbefale dette til familie og venner. 
 
Derudover er det også værd at bemærke, at op mod hver fjerde beskæftigede dansker 
vil overveje en karriere som IT-specialist, hvis de skulle lave noget andet end det, som 
de laver i dag. Spørgsmålet er selvfølgelig meget hypotetisk, da det kun er i så fald man 
skulle lave noget andet end det, man laver i dag, men det fortæller alligevel en historie 
om en faggruppe og en karrierevej, som for alvor er kommet på radaren hos den almin-
delige dansker. Der bør altså være et vist potentiale for at lokke danske beskæftigede 
over i roller som IT-specialister, som kan være med til at lokke det hul på 19.000 IT-
specialister, som vi kommer til at mangle i 2030. 
   

Figur 6: 
Andelen af danskerne, som henholdsvis vil anbefale et job som IT-specia-
list til venner/familie i forhold til, hvor mange der selv ville overveje at 
blive IT-specialist. 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n (anbefaling til venner og familie) = 2.003. n (ville selv overveje en karriere som IT-specialist) = 1.175. Det 

er kun danskere i beskæftigelse, som har besvaret spørgsmålet, om de selv ville overveje at blive IT-specialist, 

hvis de skulle lave noget andet end det, de laver i dag. 
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Kvinders interesse for IT-faget er stadig begrænset – måske som 
følge af IT-specialisternes nørdede image? 

Hvis vi skal have løst udfordringen med mangel på IT-specialister frem mod 2030, er det 
bydende nødvendigt, at flere kvinder engagerer sig i IT-faget. I 2018 er kun 27 pct. af 
pladserne på IT-uddannelserne besat af kvinder, mens hele 73 pct. af pladserne er gået 
til mænd. Derudover viser nedenstående figur også, at det særligt er mændene, som ville 
overveje en karriere som IT-specialist, hvis de skulle lave noget andet end det, som de 
laver i dag. 
   

Figur 7: 
Andelen af danskerne, som selv ville overveje at blive IT-specialist, hvis 
de skulle lave noget andet end det, de laver i dag, fordelt på køn. 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n (mand) = 989, n (kvinde) = 1.014. Det er kun danskere i beskæftigelse, som har besvaret spørgsmålet, 

om de selv ville overveje at blive IT-specialist, hvis de skulle lave noget andet end det, de laver i dag. 

 
Der er altså en helt klar tendens til, at mændene vælger IT-faget til og kvinderne vælger 
det fra. Det skyldes ikke, at kvinderne mangler kompetencer, idet en tidligere analyse 
fra Dansk Erhverv har vist, at kvinder generelt får højere matematiske karakterer end 
drenge på ungdomsuddannelserne. 
 
En anden forklaring kunne være, at IT-specialister stadigvæk kæmper med et nørdet 
omdømme, som afskrækker kvinderne mere end mændene. Rigtig mange danskere de-
finerer ofte sig selv i form af deres arbejde, og derfor kan det have betydning for nogle, 
hvordan faggruppen opfattes i den brede befolkning.  
 
Når danskerne skal beskrive IT-specialister med ét ord, bruger rigtig mange nemlig ordet 
nørdede. Figuren nedenfor viser, at det med afstand er det oftest anvendte ord, når man 
skal beskrive IT-specialister. Det kan muligvis være med til at forklare, hvorfor kvinderne 
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er underrepræsenterede på studiet, og hvorfor de er markant mindre tilbøjelige til at 
skifte til et job i IT-sektoren, hvis de skulle lave noget andet end det, de laver i dag. 
   

Figur 8: 
Top-10 over de ord, som danskerne i størst omfang forbinder med IT-spe-
cialister. Andel af den samlede danske befolkning. 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts 2019. 

Note: n = 2.003. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 1. maj 2019.  
 
Om metoden bag undersøgelsen 
Norstat har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en nationalt repræsentativ befolk-
ningsundersøgelse med 2.003 voksne danskere over 18 år. Data er eftervægtet på køn, 
alder og region, hvilket sikrer en fordeling i stikprøven på disse variable, som matcher 
fordelingen i populationen. Den maksimale stikprøveusikkerhed med ca. 2.000 respon-
denter er +- 2,2 procentpoint. 
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående IT-specialister kan ske til uddannelses- og forskningspolitisk 
chef Mads Eriksen på mer@danskerhverv.dk eller tlf. 6060 7854. 
 

i http://www.hbseconomics.dk/wp-content/uploads/2016/06/Virksomheders-behov-for-digitale-kompeten-

cer.pdf 

ii https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-

ment_data/file/492889/DCMSDigitalSkillsReportJan2016.pdf 

NOTER 

                                                             


