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Life Science-branchen kommer 
til at mangle IT-specialister 

Den danske Life Science-branche er helt afgørende for den danske 
samfundsøkonomi. Branchen bidrager med mere end 24 mia. kr. til de 
offentlige finanser og udgør lige godt en femtedel af den danske vare-
eksporti. Udfordringerne lurer dog i horisonten. Dansk Erhvervs ana-
lyse viser, at en fjerdedel af virksomhederne i branchen i dag mangler 
arbejdskraft, og de forventer en svær rekrutteringssituation fremover. 
Særligt IT-specialister kommer til at spille en større rolle i branchen 
fremover, og allerede i dag må mange virksomheder opgive jagten efter 
dem. For at imødekomme rekrutteringsudfordringerne generelt peger 
virksomhederne blandt andet på investeringer i uddannelse, sænkning 
af skatten på arbejde og lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft. 
 
Life Science-branchen boomer, men der er udfordringer med mangel på arbejdskraft 
Den danske Life Science-branche fortsætter sin eksplosive vækst. Erhvervsministeriet 
har i december 2021 offentliggjort en analyse, som sætter tyk streg under branchens 
bidrag til den danske økonomi. Life Science-branchen omsætter for knap 250 mia. kr. 
(2018-tal), mens nye tal for 2020 viser, at eksporten beløber sig til godt 150 mia. kr., 
hvilket svarer til godt en femtedel af den samlede danske vareeksport. Derudover bidra-
ger branchen med mere end 24 mia. kr. til de offentlige finanser, og den samlede forsk-
ning og udvikling i branchen udgør ca. en tredjedel af den samlede forskning og udvikling 
i det private erhvervsliv i Danmarkii. Det viser med al tydelighed, at branchen er helt es-
sentiel for den danske samfundsøkonomi. 
 
Hvis branchen fortsat skal være en drivkraft for den danske økonomi, så kræver det, at 
vi tager hånd om de udfordringer, som virksomhederne møder i dag. Figur 1 nedenfor 
viser, at manglen på arbejdskraft også har spredt sig til Life Science-branchen. 
   

Figur 1: 
Er der i øjeblikket faktorer, der begrænser virksomhedens muligheder for 
omsætning og vækst (produktionsbegrænsninger)? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober og december 2021. 

Note: n = 36. Figuren summer ikke til 100 pct., da det har været muligt at angive flere svar blandt de fire øverste 

kategorier. 
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28 pct. af Dansk Erhvervs life science-medlemmer melder om mangel på arbejdskraft i 
sådan en grad, at det virker produktionsbegrænsende for virksomheden. Omfanget er 
ikke helt så stort som i andre brancher, men der er tale om en betydelig mængde virk-
somheder, som må sige nej til nye ordrer, fordi de mangler kvalificeret arbejdskraft. 
 
Tallene står i kontrast til Danmarks Statistiks opgørelser over mangel på arbejdskraft i 
Medicinalindustrien. Figur 2 viser et helt andet billede end det, som vi ser i vores med-
lemsundersøgelse. Det kan skyldes, at Danmarks Statistik vægter deres data efter virk-
somhedsstørrelse, så de store virksomheder vægter mere end de små virksomheder. 
Branchen er netop kendetegnet ved, at der er relativt få, men meget store virksomheder, 
som dermed bliver næsten altafgørende for, hvordan tallene fra Danmarks Statistik kom-
mer til at se ud. 
 
Kombinationen af figur 1 og figur 2 tyder derfor på, at det særligt er de mindre virksom-
heder i branchen, som har svært ved at finde den arbejdskraft, som de har brug for. Det 
er naturligvis godt, at de store vækstlokomotiver ikke oplever udbredt mangel på ar-
bejdskraft, men det er samtidig bekymrende, hvis de næste store, danske eksportsuc-
ceser i Life Science-branchen mangler den arbejdskraft, som de skal bruge for at vokse 
sig større. 
   

Figur 2: 
Andelen af virksomhederne inden for branchen ”Medicinalindustri”, som 
oplever mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsende faktor. 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Tabel BARO3, 16-12-2021.  

Note: Data er vægtet efter virksomhedsstørrelse, så større virksomheders svar betyder mere end mindre virk-

somheders svar. De øvrige figurer i dette analysenotat, som stammer fra Dansk Erhvervs egen medlemsundersø-

gelse, er ikke vægtet efter størrelse.  
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Rekrutteringsudfordringerne bliver kun større de kommende 12 måneder 
Som nævnt oplever 28 pct. af Dansk Erhvervs Life Science-medlemmer i dag mangel på 
arbejdskraft. Det bliver formentlig kun sværere fremover, da mere end halvdelen (58 pct.) 
af virksomhederne forventer, at rekrutteringssituationen bliver svær eller meget svær de 
kommende 12 måneder. Der er ingen af virksomhederne, som vurderer, at det bliver 
nemt, mens 8 pct. er i tvivl. 
   

Figur 3: 
Hvad er jeres forventninger til den generelle rekrutteringssituation de 
kommende 12 måneder? Situationen forventes at blive … 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober og december 2021. 

Note: n = 36. 
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Rekrutteringsudfordringerne breder sig over mange forskellige kompetenceprofiler 
De danske Life Science-virksomheder har de seneste 12 måneder forgæves forsøgt at 
rekruttere en lang række forskellige medarbejdertyper. Flest af de adspurgte virksom-
heder har forgæves ledt efter regulatoriske medarbejdere (30 pct.). 19 pct. har ledt for-
gæves mere end én gang, mens 11 pct. har ledt forgæves én gang de seneste 12 måneder, 
se figur 4. 
 
Laboranter, farmaceuter, farmakonomer og bioanalytikere rekrutteres også ofte forgæ-
ves. 28 pct. af virksomheder har forgæves forsøgt at rekruttere disse medarbejdertyper. 
Helt op mod 25 pct. har rekrutteret forgæves flere gange, mens 3 pct. har prøvet det én 
gang.  
 
En anden efterspurgt medarbejdertype er IT-specialisterne. Dem har 25 pct. af virksom-
hederne forgæves forsøgt at rekruttere de seneste 12 måneder. Det dækker over 11 pct., 
som har oplevet det flere gange, mens 14 pct. har oplevet det én gang. 
   

Figur 4: 
Har din virksomhed forgæves rekrutteret eller forsøgt at rekruttere med-
arbejdere med nedenstående, uddannelsesmæssige kompetencer inden 
for de seneste 12 måneder? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober og december 2021. 

Note: n = 36. 

 
IT-specialister bliver en mangelvare i Life Science-branchen frem mod 2030 
Vi har også spurgt virksomhederne, hvilke medarbejdertyper de forventer, at der vil blive 
særligt behov for i de kommende år frem mod 2030. Figur 5 nedenfor viser, at behovet 
for IT-specialister vil vokse betydeligt i de kommende år.  
 
Det skal ses i sammenhæng med, at der allerede i dag er en fjerdedel af virksomhederne 
i Life Science-branchen, som forgæves har forsøgt at rekruttere en IT-specialist de fore-
gående 12 måneder (se figur 1 ovenfor). I tillæg forventes overefterspørgslen efter IT-
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specialister på hele arbejdsmarkedet at runde 22.000 i 2030iii, hvilket understreger, at 
der bliver kamp om dem fra alle sider.  
 
Derudover peger virksomhederne også på kommercielle medarbejdere (fx salg og mar-
keting), som en medarbejdergruppe, der formentlig bliver flere af i branchen fremover. 
   

Figur 5: 
Hvordan vurderer du udviklingen i behovet for medarbejdere med neden-
stående, uddannelsesmæssige kompetencer i jeres virksomhed frem mod 
2030? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober og december 2021. 

Note: n = 27-33. ”Ved ikke”-besvarelser indgår ikke i beregningerne. 
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Virksomhederne i Life Science-branchen mangler reformambitioner fra Regeringen 
De seneste tal fra Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
viser tydeligt, at der er massiv mangel på arbejdskraft hos danske virksomheder. Rege-
ringen har for nylig lavet en reformaftale, der på sigt vil kunne styrke udbuddet af ar-
bejdskraft med 12.000 personer i 2025. Vi har spurgt virksomhederne i Life Science-
branchen om de synes udbuddet af arbejdskraft bør være større eller mindre end det, 
som Regeringen har foreslået og indgået aftale om. 
 
Virksomhederne er meget enige om, at det bør være højere. 80 pct. af virksomhederne 
angiver, at reformambitionerne bør være mere ambitiøse, mens 20 pct. er i tvivl. Ingen af 
de adspurgte virksomheder vurderer, at reformudspillet bør være mindre ambitiøst.  
   

Figur 6: 

Regeringen har fremlagt et reformudspil, der styrker det samlede udbud 
af arbejdskraft i Danmark med ca. 10.500 i 2025. Det forhandles for ti-
den med Folketingets partier. Hvad er din holdning? Målet om udbud af 
arbejdskraft skal være: 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober og december 2021. 

Note: n = 30. ”Ved ikke”-besvarelser indgår ikke i beregningerne.  

 
 
Virksomheder ønsker investeringer i uddannelse og sænkning af skatten på arbejde 
Et stort flertal af virksomhederne i Life Science-branchen vil gerne have endnu flere ar-
bejdsmarkedsreformer, som kan sikre et større arbejdsudbud i dag og på sigt. De peger 
særligt på investeringer i uddannelse (67 pct.) som noget, der kan hjælpe netop deres 
type virksomheder. Det flugter med, at virksomhederne frem mod 2030 forventer at 
komme til at mangle flere forskellige medarbejderkompetencer, men særligt IT-specia-
lister. Her kan investeringer i uddannelse, herunder IT-uddannelserne, være med til at 
afhjælpe udfordringer med mangel på arbejdskraft på sigt. 
 
Derudover ønsker virksomhederne at sænke skatten på arbejde (61 pct.). Det kan blandt 
andet skyldes, at virksomhederne i Life Science-branchen er i stor international konkur-
rence med andre, globale virksomheder om at tiltrække de bedste talenter fra hele ver-
den. Hvis det skal lykkes, skal Danmark være et attraktivt sted at komme for at arbejde, 
og dermed også et sted, hvor skatteniveauet kan konkurrere med andre lande. 
 
Det bekræftes også af, at hhv. 50 pct. og 47 pct. af virksomhederne peger på, at det skal 
være nemmere at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft i Danmark. De danske 
Life Science-virksomheder er helt afhængige af, at der kommer dygtige udlændinge til 
Danmark for at arbejde. 
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Figur 7: 
I hvor høj grad vurderer du, at følgende initiativer vil afhjælpe jeres man-
gel på arbejdskraft? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, oktober og december 2021. 

Note: n = 36. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 03-02-2022. 
  
Om Dansk Erhvervs medlemsundersøgelser   
Dansk Erhverv har foretaget en medlemsundersøgelse om mangel på arbejdskraft 
blandt vores medlemmer i Life Science-branchen. Der er 36 virksomheder, der har sva-
ret på undersøgelsen. Brancheafgrænsningen følger samme definition, som Erhvervs-
ministerietiv. Vi er bevidste om, at det er et relativt begrænset datagrundlag. Branchen 
er dog kendetegnet ved, at der er forholdsvis få, men meget store virksomheder, hvilket 
gør det svært at få et stort antal virksomheder til at deltage. De 36 virksomheder i un-
dersøgelsen beskæftiger samlet set knap 23.000 medarbejdere, så undersøgelsen 
dækker cirka halvdelen af de beskæftigede i branchenv. Derfor vurderer vi, at analysen 
kan gennemføres med de rette forbehold. Den maksimale stikprøveusikkerhed i en un-
dersøgelse med 36 respondenter er +- 15,6 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 Økonom, Jannie Frederiksen på 
jfre@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6083. 
 
 
Noter 
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