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Af Stephan Wedel Alsman  

og Anne Hesselvig

Der er fuld gang i et udskil-
ningsløb, hvor alle lande 

kæmper for at tiltrække ind-
vandrere, der gennem iværk-
sætteri kan skabe jobs og 
virksomheder. Men i kapløbet 
om de eftertragtede talenter 
sakker Danmark bagud. Det 
viser en sammenligning med 
landene rundt om os. 

“Man har endda fået øje på 
potentialet i Sverige, og de 

udnytter det totalt. Men noget 
tyder på, vi ikke har været sær-
ligt gode til det i Danmark,” si-
ger Shahamak Rezaei, profes-
sor og lektor ved Institut for 
Samfund og Globalisering ved 
Roskilde Universitet.

Fokus på besparing
Tal fra erhvervsorganisationen 
Copenhagen Capacity viser, at 
Danmark ikke formår at til-
trække så mange udenlandske 
talenter, som de danske virk-
somheder ønsker. Derudover 
er Danmark generelt dårlige-

re til at tiltrække talenter end 
mange af de lande, vi plejer at 
sammenligne os med.

Blevet til spareøvelse 
Shahamak Rezaei påpeger, at 
jagten på succesfulde indvan-
drere længe har været i gang 
i lande som England, Canada 
og USA, hvor der bl.a. er blevet 
indført udstedelse af opholds-
tilladelse på baggrund af er-
hvervsaktiviteter, de såkaldte 
Business Visa. 

I Danmark har man derimod 
fokuseret alt for meget på at 

gøre indvandring til en spare-
øvelse, snarere end en lukrativ 
forretning.

“Vores ensidige fokus i 
Danmark er tit og ofte på, at 
de offentlige finanser ikke 
skal belastes, og at vi skal 
spare. Der er ikke mange, der 
taler om, hvordan vi kan tjene 
mere og får tilført yderligere 
eksportindtægter til statskas-
sen. Der er brug for en koordi-
neret indsats, hvor potentia-
lerne kan udnyttes optimalt,” 
siger han.

annh@borsen.dk

Danmark taber kampen om iværksættertalenter
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Efter at have rejst jorden 
rundt i halvandet år på 

jagt efter forretningsmulighe-
der faldt valget på Danmark: 
Zhouyan Cai, en singaporea-
ner, havde fået blik for vand-
teknologi, og det teknologie-
ventyr ville han være en del af. 

I dag, ti år efter, står han på 
sin fabrik i Skævinge. Han har 
skabt en unik teknologi og en 
arbejdsplads med 17 ansatte 
og planer om ekspansion til 
Kina og USA. 

“I starten var det min tanke, 
at det var billigere at starte i 
Malaysia, men det gik hurtigt 
op for mig, at det var nemmere 
at finde de rigtige ressourcer 
til den her teknologi i Dan-
mark,” siger Zhouyan Cai, der 
er uddannet elektroingeniør 
på Cornell University i USA.

Han udgør en gruppe af 
mønsterindvandrere, som, 
stik modsat almindelige ind-
vandrere, er blevet genstand 
for en intens tiltrækningskamp 
mellem lande og storbyer. Der 
er tale om talenter, som bruger 
deres blik for iværksætteri til at 
starte virksomheder, hvor i ver-
den det nu giver mest mening. 

For Zhouyan Cai var Danmark 
i starten i konkurrence med 
geografier og forretningsmu-
ligheder over hele kloden. Han 
kiggede på projekter, der om-
handlede alt lige fra solceller, 
plejehjem i Singapore, blyant-

fremstilling i Kina og import af 
mælkekøer til Asien.

“Til sidst var jeg udmattet 
og kom i kontakt med den her 
vandteknologi fra Danmark, 
og så købte jeg patentet,” siger 
Zhouyan Cai, der lånte penge 
fra familien og sammen med 
tre andre ingeniører arbejdede 
med vandrensningsteknologi-
en på en gammel fabrik med 
huller i taget i Græsted. 

Åbent forretningsmiljø
Efter et par år kom gennem-
bruddet, og i dag har selskabet 
Aquarden fået sin første stør-
re kontrakt med Alfa Laval. 

“Danmark har taget meget 
godt imod mig og mit pro-
jekt. Det er faktisk rigtig nemt 
at starte en virksomhed her. 
Desuden har arbejdere som 
eksempelvis ingeniører bre-
dere kompetencer end f.eks. 
ingeniører i USA. Det er vig-
tigt i udviklingsprojekter,” si-
ger Zhouyan Cai, der peger på, 
at forretningsmiljøet er meget 
åbent i Danmark.

“Det er muligt, at Dan-
mark er et lille land, men her 
er også mange modne indu-
strier, som man hurtigt kan 
komme i kontakt med. På den 
måde er det en god sandkasse 

for udvikling og afprøvning. 
Jeg tror, opstart og udvik-
ling i Danmark giver et godt 
springbræt, før man tager ud 
i verden.”

Talenter som Zhouyan Cai 
er ifølge Shahamak Rezaei, 
professor og lektor ved Institut 
for Samfund og Globalisering 
ved Roskilde Universitet, ef-
tertragtede over hele verden 
på grund af deres evne til at 
skabe vækst. Han henviser 
til resultater fra Global En-
trepreneurship Monitor, som 
viser, at indvandring som ud-
gangspunkt kan føre til højere 
eksport. 

“Desværre har vi ikke fået øje 
på det i Danmark,” siger han. 

“Man kunne tale om res-
sourcespild og en risiko for, at 
de her talenter udnytter glo-
baliseringen og tager til et an-
det land, hvor de strukturelle 
rammer støtter og værdsætter 
iværksætterens transnationale 
erhvervsfokus.”

stal@borsen.dk

Indvandrer vælger Danmark 
til cleantech-eventyr
Valget faldt på dan-
mark, da Zhouyan 
Cai skulle opbygge 
sin forretnings-
idé. Men Danmark 
tiltrækker ikke 
nok udenlandske 
iværksættere,  
mener forsker

Efter en turné verden rundt 

besluttede Zhouyan Cai at 

etablere sig i Danmark på 

baggrund af dansk vandtekno-

logi. Foto: Magnus Møller

Globaliseringsgabet
Danmarks erhvervsmiljø tiltrækker ikke højtuddannede talenter
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Tiltrækning og fastholdelse af talent er en prioritet i erhvervsmiljøet
Højtuddannede udlændinge finder landets erhvervsmiljø attraktivt
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Zhouyan Cai, ejer og  
grundlægger af Aquarden

“Det er faktisk 

rigtig nemt  

at starte en  

virksomhed her”


