
 

 

Tusindvis finder job i skyen: 

Online freelancing nåede nye højder i Danmark i 2013 

Netbaseret formidling af jobs mellem virksomheder og freelancere er ifølge ny rapport i 

stor vækst i Danmark såvel som i hele verden. Stor stigning i efterspørgsel af online 

freelancere inden for IT,  nye opgaver som oversættelse og tekstarbejde. En udvikling 

Elance forventer vil fortsætte i 2014.  

 

Mountain View, Californien. 22. januar 2014  

1.898 freelancere blev i 2013 hyret af danske virksomheder til at løse specialopgaver inden 

for blandt andet grafisk design og programmering gennem online platformen Elance, som er 

verdens førende formidler af freelancearbejde online. Elance’s Global Online Employment 

Report for 2013 viser rekordhøj vækst i freelancearbejde i Danmark såvel som i hele verden i 

det forgangne år. Antallet af opgaver via Elance steg med  46 procent i forhold til 2012. I alt 

slog 1.283 danske virksomheder 4.729 nye jobs op på Elance. Det er en stigning på 22 

procent i nye virksomheder og 33 procent i jobopslag i forhold til det foregående år.  

”Med millioner af online tilgængelige freelancere har virksomheder bedre muligheder end 

nogensinde for at komme i kontakt med de mest kompetente freelancere fra hele verden,” 

siger Steffen Hedebrandt, Country Manager - Nordics, Elance. 

Ifølge Elance-statistikken kommer danske virksomheder især i kontakt med  Indien, USA og 

Pakistan i deres jagt på talentfulde freelancere. Klassiske IT-opgaver er stadig de mest 

efterspurgte i Danmark, men Elance oplever størst vækst i efterspørgsel på oversættere, 

tekstforfattere og ingeniører.  

”Hele vores økosystem af talent startede oprindeligt som et hemmeligt våben for 

iværksættere og opstartsvirksomheder, men i 2013 oplevede vi et markant skifte på 

markedet, hvor større virksomheder begyndte at anvende denne ansættelsesstrategi. 

Virksomheder i alle størrelser har fået øjnene op for de strategiske fordele ved at hyre talent 

on-demand uden om tredjepartsbureauer”, siger Steffen Hedebrandt.   

Virksomhedernes udvikling mod mere dynamiske og fleksible organisationer med en lille fast  

kerne og et stort netværk, vil ifølge Elance øge efterspørgslen på freelancere i det 

kommende år. Den stigende efterspørgsel på specialiseret talent betyder, at freelancere 

fremover vil kunne forlange højere lønninger, mens udbuddet af opgaver åbner markedet 

for nyt talent inden for områder som app- og softwareudvikling, netværk og sikkerhed, lyder 

forudsigelserne fra Elance.  
 

 

 



 

 

Om Elance 

Elance er stedet, hvor mennesker “arbejder anderledes”. Elance er en førende 

internetplatform for online arbejde og en pioner inden for freelancerevolutionen. Flere end 

800.000 virksomheder og tre millioner freelancere i over 170 lande verden over bruger i dag 

Elance. Innovative globale virksomheder, mindre virksomheder og opstartsvirksomheder 

udnytter Elances talentpulje til at opbygge teams fra softwareingeniører, app-udviklere og 

web- og grafikdesignere til tekstforfattere, markedsresearchere, dataforskere, social media 

markedsføringsfolk, kundeservicemedarbejdere mv.  Flere end 1,3 millioner freelancejobs 

postes årligt på Elance. 

Elance er en privatejet virksomhed med hovedkvarter i Mountain View, Californien, og 

europæisk kontor i Oslo, Norge. For mere information besøg Elance.com eller følg Elance på 

LinkedIn og Twitter.    
 

 

Mediekontakt  

Elance 

Steffen Breinholt Hedebrandt 

Country Manager, Nordics 

Phone: +47 4055 1035 

Email: shedebrandt@elance.com 
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