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SAMMeNDRAg
baggruNd
I oktober 2010 igangsatte Vækstforum Nordjylland i samarbejde med en række strategiske aktører indenfor 
uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet i Nordjylland FremKom 2 projektet. Formålet med Frem-
Kom 2 er at afdække, hvad der vil være fremtidens arbejdskraft- og kompetencebehov fem år frem i tiden i 
Nordjylland. Analysen er udført af Oxford Research, og arbejdet omkring analysen er fulgt af en styregruppe 
og en følgegruppe. 

På det helt overordnede niveau tegner analysen et tydeligt billede af et nordjysk er-hvervsliv og arbejdsmar-
ked, der er påvirket af den økonomiske krise. Mange virksomheder har været berørt af faldende omsætning og 
forholdsvis markante nedskæringer i medarbejderstaben og enkelte melder, at de stadig ikke er færdige med 
at ’trimme’ produktionen og medarbejderstaben.

de vækst- og beskæftigelsesmæssige udfordringer, som fi-

nanskrisen har bragt med sig for Nordjylland og resten af 

danmark, afspejles også i de statistiske fremskrivninger af ar-

bejdskraftbehovet i de kommende fem år i region Nordjylland. 

Fremskrivningerne viser således, at der samlet set vil være et 

svagt fald i den samlede efterspørgsel af arbejdskraft i region 

Nordjylland, selv om der for visse faggrupper vil være stigende 

efterspørgsel.

det skal understreges, at det i det tidsrum, hvor analysen er ble-

vet gennemført, har været yderst svært at komme med kvalifice-

rede bud på det fremtidige vækstperspektiv og arbejdskraftbe-

hov. Fremskrivningerne af arbejdskraftbehovet blev eksempelvis 

beregnet på et tidspunkt, hvor krisen var på sit højeste i analyse-

perioden og tager således ikke højde for et eventuelt opsving med 

mere markante vækstrater.  

at komme med entydige konklusioner om de fremtidige vækst-

perspektiver og mere præcise kvantificeringer af det fremtidige 

arbejdskraftbehov i regionen har derfor været en yderst vanske-

lig opgave. analysen har dog vist en række mere entydige og 

strukturelle udviklingstendenser, der med stor sandsynlighed vil 

slå igennem de næste fem år uanfægtet de mere eksakte vækst-

rater. dette giver mulighed for at give et bud på fremtidens kom-

petencebehov, hvilket er det helt centrale i FremKom 2. 

FremKom 2-projektet er en videreførelse af FremKom 1, der blev 

gennemført i 2007-2008, og som også satte fokus på fremtidens 

kompetenceudfordringer i region Nordjylland. hvor FremKom 

1-projektet afdækkede virksomhedernes kompetencebehov inden 

for seks udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen omfattede 50% 

af det nordjyske arbejdsmarked, afdækker FremKom 2 det sam-

lede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer. projektet 

har således både undersøgt tendenser og udfordringer på tværs 

af sektorer og samtidigt set på, hvilke specifikke arbejdskraft- og 

kompetencemæssige udfordringer de enkelte sektorer står over-

for.

det umIddelbare 
perspeKtIv



hovedrapport |6

det Fremadrettede 
perspeKtIv
På trods af, at analysen umiddelbart peger på nogle forholdsvis moderate vækstper-spektiver, bør den na-
turligvis ikke give anledning til, at regionens uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremmeaktører læner 
sig tilbage og drosler ned på uddannelses- og kompetenceindsatsen. For det første kan et opsving meget let 
ændre vækstperspektiver og arbejdskraftbehov. For det andet er det vigtigt at understrege, at uanset om der 
er nettovækst eller tilbagegang i beskæftigelsen, vil der løbende være en stor jobomsætning i alle sektorer. 

det betyder, at ændrede kompetencebehov viser sig kontinuer-

ligt i kravene til nyt personale. både sektorer i tilbagegang og i 

fremgang får derfor brug for personale med nye kompetencer. 

samtidig påvirker den almindelige udvikling i samfund, teknologi 

og kunder samt den skærpede internationale konkurrence og de 

heraf øgede produktivitetskrav kompetencekravene til de allere-

de ansatte i virksomhederne.

således peger analysen også på, at de nordjyske virksomheder 

trods krise og en moderat efterspørgsel efter arbejdskraft sag-

tens kan komme til at opleve problemer med at skaffe kvalificeret 

arbejdskraft i de kommende år. dels er det ikke sikkert, at de 

personer, der vil være til rådighed for virksomhederne, har de 

rette kompetencer. blandt andet tegner der sig et markant fald i 

efterspørgslen efter ufaglærte, som netop i dag udgør en meget 

stor andel af den nordjyske arbejdsstyrke. samtidigt efterspørger 

virksomhederne i stigende grad en lang række mere personlige 

og bløde kompetencer, som der måske i dag ikke i tilstrækkelig 

grad arbejdes med på regionens uddannelsesinstitutioner. herud-

over er der en række forhold som arbejdsstyrkens bosætnings- 

og pendlingsmønstre i regionen, man skal være opmærksom på. 

langt flere pendler i dag ud af regionen end ind i regionen, lige-

som et stigende antal højtuddannede flytter fra regionen efter 

endt uddannelse. også det faldende udbud af faglært arbejdskraft 

i regionen kan betyde, at der kan opstå mangler inden for spe-

cifikke erhvervsfaglige uddannelsesretninger, hvis der for alvor 

kommer gang i væksten igen. sidst men ikke mindst ser der ud 

til at være en særlig udfordring for de virksomheder i regionens 

yderområder, der får behov for højtuddannet og højt specialiseret 

arbejdskraft. 

Nedenfor gennemgås de væsentligste fremadrettede tendenser, 

som analysen har identificeret.

Service,.IKT.og.sundhed.i.vækst
Fokuseres der på udviklingen inden for de enkelte sektorer, tyder 

meget på, at efterspørgslen efter arbejdskraft samlet set vil falde 

inden for regionens mere traditionelle produktionssektorer, mens 

nogle af de mere vidensintensive og serviceorienterede sektorer 

vil opleve vækst. Faldet inden for produktionssektorerne ser des-

uden i særlig grad ud til at være drevet af et faldende antal an-

satte inden for fødevaresektoren. andre sektorer, hvor der ser ud 

til at være faldende beskæftigelse, inkluderer blandt andet møbel 

og beklædning, energi- og miljø, metalindustrien og øvrig produk-

tion samt inden for de offentligt dominerede sektorer; uddannelse 

og pleje og omsorg.

en af de sektorer, som med størst sandsynlighed vil opleve 

vækst, er IKt-sektoren. sektoren fremhæves af mange som en 
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af regionens absolutte styrkepositioner, der med fordel kan sat-

ses endnu mere på fremadrettet. ses der på antallet af ansatte, 

ser beskæftigelsen total set dog ud til at ville stige mest inden 

for sundhedsvæsen og medico-området, der allerede i dag be-

skæftiger rigtig mange i regionen. også andre serviceprægede 

sektorer som turisme, handel, forretningsservice og oplevelses-

industrien ser ud til at få behov for mere arbejdskraft.

en interessant pointe i forhold til de fremtidige vækstperspekti-

ver er, at nye vækstpotentialer i stigende grad ser ud til at ligge 

i krydsfeltet mellem de traditionelle brancher og/eller tidligere 

adskilte teknologier og vidensdomæner: lokale fødevarer bliver 

et turismeprodukt, it- og onlineløsninger bringer nyheder, mu-

sik, reklamer og information ud til forbrugerne, banker satser på 

oplevelser for at tiltrække flere kunder, gamle industrivirksom-

heder går over til grønne teknologier, produktionsvirksomheder 

begynder at tjene mere på servicering og vedligehold af deres 

produkter, osv.

Der.vil.blive.efterspurgt.flere.højtuddannede.
analysen tegner et billede af Nordjylland som en region, der be-

finder sig i en hastig udvikling fra industrisamfund til vidensøko-

nomi, hvor beskæftigelsen inden for regionens traditionelle pro-

duktionserhverv falder, og ny vækst og arbejdspladser primært 

bliver skabt på baggrund af viden og innovation – dette særligt 

inden for servicesektorerne. typisk betyder dette også flere jobs 

til højtuddannede, mens ufaglærte jobs forsvinder. analyseres 

arbejdskraftbehovet i forhold til uddannelsesniveau er tendensen 

da også meget tydelig. de nordjyske virksomheder vil generelt 

set efterspørge flere medarbejdere med et højere uddannelsesni-

veau end i dag. særligt tyder det på, at der vil være en markant 

vækst i efterspørgslen på højtuddannede.

Fremtidig.mangel.på.faglærte
mange virksomheder har desuden fremhævet, at de forventer at 

skulle bruge flere faglærte inden for de næste 5 år. de statistiske 

fremskrivninger viser dog, at efterspørgslen efter faglærte gene-

relt set vil falde en anelse i perioden fra 2011 til 2016 i takt med, 

at beskæftigelsen inden for regionens traditionelle produktions-

erhverv falder. på trods af dette tyder meget stadig på, at der på 

sigt vil opstå mangel på faglærte i region Nordjylland. udbuddet 

af faglært arbejdskraft ser nemlig ud til at ville falde langt hurti-

gere end efterspørgslen. Inden for de næste 5 år er det derfor 

sandsynligt, at et stigende antal virksomheder vil få vanskelighe-

der ved at rekruttere faglært arbejdskraft. Faglærte er desuden 

allerede i dag den type arbejdskraft, som flest virksomheder i 

regionen har haft vanskeligheder ved at rekruttere.

Stigende.krav.til.ufaglærte
I takt med at efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft sti-

ger, og flere virksomheder ser ud til at satse på automatisering, 

effektivisering og outsourcing, vil efterspørgslen efter ufaglært 

arbejdskraft falde. analysen viser, at regionen vil miste op i mod 

5000 ufaglærte arbejdspladser i løbet af de næste 5 år. den fal-

dende efterspørgsel efter arbejdskraft generelt i regionen ser så-

ledes ud til primært at ville blive drevet af faldende efterspørgsel 

efter ufaglærte. særligt vil efterspørgslen efter ufaglærte inden 

for produktionserhvervene falde, mens der inden for nogle af de 

mere manuelle servicefag som rengøring og turisme formentlig 

stadig vil blive skabt jobs til ufaglærte. samtidig med at antallet 

af ufaglærte jobs vil falde markant, vil kompetencekravene i de 

tilbageblevne ufaglærte jobs ufravigeligt højnes. særligt vil krav-

ene til de ufaglærtes skrive-, læse-, regne- og it-færdigheder 

højnes markant. denne udvikling er allerede i fuld gang og kan 

meget vel medføre, at en stor del af de ufaglærte reelt set bliver 

skubbet helt ud af arbejdsmarkedet, hvis ikke der sættes ind over 

for problematikken, da mange ufaglærte netop kæmper med dår-

lige boglige færdigheder. 

Stor.efterspørgsel.efter.personlige.kompetencer.
på trods af den generelle tilfredshed med udbuddet og kvaliteten 

af arbejdskraften i regionen er der en række kompetencer, som 

virksomhederne gerne så styrket hos deres nuværende såvel 

som kommende medarbejdere. dette er typisk de mere personli-
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ge og samarbejdsrelaterede kompetencer – dvs. de typer af kom-

petencer, der traditionelt set kun i begrænset grad erhverves via 

uddannelse, hvor der ofte er mere fokus på faglige og tekniske 

kompetencer. de kompetencer, som flest virksomheder forventer 

at ville efterspørge de kommende 5 år, er således fleksibilitet, 

serviceorientering, forretningsforståelse og evnen til at være 

kreativ og innovativ. Kompetencer som selvledelse, teamwork og 

networking, der i særlig grad kendetegner vidensbaseret arbejde, 

ligger også højt på listen.

I de kvalitative interview med virksomhederne er det især forret-

ningsforståelse, som er blevet fremhævet. de fleste virksomhe-

der oplever, at de unge nyuddannede medarbejdere generelt har 

de rette faglige kompetencer, men at de ofte mangler at kunne 

sætte disse ind i en mere forretningsmæssig kontekst. mange 

nyuddannede har også meget lidt forståelse for, hvordan en virk-

somhed helt grundlæggende fungerer. virksomhederne efterlyser 

derfor, at studerende får mere indsigt i forhold såsom udbud og 

efterspørgsel, bundlinje og likviditet, samt hvad der forventes af 

dem på arbejdsmarkedet i forhold til at være kundeorienterede 

og servicemindede.  et konkret forslag er at arbejde for, at prak-

tikophold bliver endnu mere udbredte, end i dag – særligt på de 

lidt længere boglige uddannelser. dette vil være med til at styrke 

de studerendes indsigt i, hvordan de kan bruge deres kompeten-

cer i en forretnings- og arbejdsmæssig kontekst samtidig med, 

at de får indblik i, hvordan en virksomhed/arbejdsplads i praksis 

fungerer.

grundlæggende viser analysen altså, at virksomhederne gene-

relt gerne ser de personlige kompetencer styrket hos deres kom-

mende såvel som nuværende medarbejdere. analysen peger dog 

også på, at ’personlige kompetencer’ er et meget løst begreb, og 

at det i realiteten ofte er en stor udfordring for virksomhederne 

at få konkretiseret, hvad de helt præcist mener, når en medar-

bejder eksempelvis skal være mere fleksibel eller innovativ. Flere 

af beskæftigelses- og uddannelsesaktørerne i analysens følge- og 

styregruppe har også påpeget, at der ser ud til at mangle mere 

detaljeret og præcis viden om, hvad ’personlige kompetencer’ i 

realiteten betyder inden for forskellige sektorer og jobfunktioner.  

Ledere.skal.kunne.skabe.netværk.og.samarbejde
ligesom personlige kompetencer vil være i stigende fokus, vil 

personer med ledelses-kompetencer også i høj grad blive efter-

spurgt af de nordjyske virksomheder de næste 5 år. ses der på, 

hvilke ledelseskompetencer virksomhederne mere konkret efter-

spørger, er det især dybdegående faglighed, branchespecifik vi-

den, evnen til at skabe netværk, samarbejder og alliancer samt 

økonomiske og finansielle kompetencer. at ledere særligt skal 

kunne skabe netværk og alliancer med nye leverandører, sam-

arbejdspartnere og kunder, hænger godt sammen med, at flere 

eksperter har peget på, at nye vækstområder og løsninger i sti-

gende grad skabes i krydsfeltet mellem de traditionelle sektorer.  

Stigende.udfordring.at.skaffe.specialister
selvom virksomhederne generelt ikke forventer at få store van-

skeligheder ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft de kom-

mende år, oplever mange stigende udfordringer med at skaffe 

specialister. rent kvantitativt fylder specialisterne ikke meget 

i det samlede rekrutteringsbehov, men de er som oftest meget 

svære at erstatte og udfylder vigtige strategiske funktioner i virk-

somhederne. særligt de virksomheder, som ligger i regionens 

udkantsområder, hvor der er langt til både aalborg og århus, har 

allerede i dag yderst vanskeligt ved at skaffe specialister.

Infrastruktur.og.uddannelsesinstitutioner.er.afgørende.
I forlængelse af udfordringerne med at rekruttere og fastholde 

specialister, fremhæver mange virksomheder det vigtige i at have 

en god og effektiv infrastruktur i regionen. mange af de nordjyske 

virksomheder uden for aalborg, der beskæftiger højtuddannet ar-

bejdskraft, har i dag mange medarbejdere, der hver dag pendler 

til arbejdet fra aalborg eller fra nogle af de lidt større, nærlig-

gende byer uden for regionen som randers og viborg. lufthav-

nen i aalborg bliver desuden fremhævet af mange virksomheder 

i hele regionen som yderst vigtig i forhold til at kunne mødes med 

kunder og samarbejdspartnere. den gør også, at regionen bliver 

mere attraktiv at flytte til for personer, der kommer fra Køben-

havn og sjælland, da transporttiden i forhold til at besøge familie 

og venner er langt mere overkommelig med fly.

lokale uddannelsesmuligheder som folkeskoler, gymnasier og 

handelsskoler bliver også fremhævet af mange af virksomheder-

ne i regionens udkantsområder som værende yderst vigtige i for-

hold til at rekruttere og fastholde højtuddannede. dette skyldes, 

at de højtuddannede typisk er meget bevidste om, hvilke skole- 

og uddannelsesmuligheder der er for deres børn i lokalområdet.
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samtidig stiller udviklingen inden for velfærdssystemet, hvor 

færre skal forsørge flere, også øgede krav til innovationskapaci-

teten og kompetencebasen hos de organisationer, der skal løfte 

den stadigt mere komplicerede opgave med at sikre velfærds-

ydelser af høj kvalitet. Kort sagt; vækst og velfærd sikres kun, 

hvis virksomheder og de offentlige arbejdsgivere har adgang til 

dygtige og engagerede medarbejdere med de helt rigtige kom-

petencer. hvis vi løbende skal sikre en højt kvalificeret arbejds-

styrke, der har de kompetencer, som erhvervsliv og offentlige 

arbejdsgivere efterspørger, er det naturligvis en forudsætning, at 

de forskellige uddannelses- og arbejdsmarkedsaktører har en klar 

fornemmelse af, hvad det er for kompetencer og medarbejderty-

per, der er behov for.

med dette ’in mente’ igangsatte region Nordjylland i oktober 

2010 FremKom 2-projektet, hvis formål er at afdække, hvad der 

vil være fremtidens kompetencebehov 5 år frem i tiden i region 

Nordjylland. FremKom 2-projektet er en videreførelse af Frem-

Kom 1, der blev gennemført i 2007-2008 og som også satte fo-

kus på fremtidens kompetenceudfordringer i region Nordjylland. 

hvor FremKom 1-projektet afdækkede virksomhedernes kompe-

tencebehov inden for 6 udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen 

omfattede 50 % af det nordjyske arbejdsmarked, afdækker Frem-

Kom 2 det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sekto-

rer (for en definition af sektorerne se kapitel 5 omkring metode). 

projektet har således både undersøgt tendenser og udfordringer 

på tværs af sektorer og samtidig set på, hvilke specifikke arbejds-

kraft- og kompetencemæssige udfordringer de enkelte sektorer 

står over for.

udover at have fokus på regionens forskellige sektorer har der i 

FremKom 2-projektet også været fokus på at afdække arbejds-

kraft- og kompetencebehovet inden for regionens 4 forskellige 

arbejdskraftoplande: aalborg, thy-mors, himmerland og vend-

syssel. projektet er derfor også mundet ud i flere delrapporter. 

dels herværende hovedrapport, der går på tværs af sektorer og 

oplande, og dels en række kortere oplands- og sektorrapporter1, 

der gennemgår hovedkonklusioner i relation til de enkelte sek-

torer og oplande. rapporterne kan alle downloades fra region 

Nordjyllands hjemmeside.

KApITeL.1.  INdledNINg
Globaliseringen og den stigende internationale konkurrence har gjort, at virksomheder i højtlønslande som 
Danmark i løbet af de seneste 20 år i stigende grad har konkurreret på viden og innovation. De seneste års 
udvikling, hvor mange af de nye spirende økonomier i Asien, Latinamerika og Afrika også har oplevet en kraf-
tig vækst i arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, sætter kun yderligere krav til danske virksomheders innova-
tionsevne samt deres videns- og kompetenceniveau, hvis de i fremtiden skal klare sig i den internationale 
konkurrence. 

1 Ud af de i alt 16 sektorer arbejdsmarkedet er blevet opdelt i, er der blevet udarbejdet rapporter for de 15 sektorer. Der er ikke blevet udarbejdet en sek-
torrapport for ’Øvrig produktion’, da dette reelt set ikke er en sektor, men en restgruppe af mindre og meget forskelligartede produktionssektorer, der ikke 
passer ind under de andre sektorer.

Rapporterne. bygger. på. en. omfattende. dataindsamling,.

og.der.er.i.regi.af.analysen.blevet.gennemført:

• Analyser af registerbaserede fremskrivninger af udbud 

og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt 

på sektorer og oplande

• Kvalitative interview med sektoreksperter inden for de 

16 sektorer

• Spørgeskemaundersøgelse til 800 virksomheder og 35 

offentlige arbejdsgivere i hele regionen 

• Dybdegående kvalitative interview med 60 virksomhe-

der fordelt på de 16 brancher og de 4 oplande

• Seminar med eksperter og interessenter, hvor analy-

sens konklusioner og anbefalinger er blevet nuanceret 

og valideret.  
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en mere detaljeret beskrivelse af dataindsamling og metodevalg 

findes i metodekapitlet sidst i rapporten. selve dataindsamlingen 

såvel som afrapportering er blevet udført af oxford research a/s 

i tæt samarbejde med region Nordjylland. ligeledes har Frem-

Kom 2-projektets følge- og styregruppe, der består af de væ-

sentligste erhvervspolitiske og uddannelses- og beskæftigelses-

aktører i regionen, løbende været inddraget i analyseprocessen 

i forhold til at udstikke projektets retning, udvælge og tilpasse 

metoder samt facilitere kontakter til relevante virksomheder og 

eksperter til interview, fokusgrupper og seminar. Konkret har re-

gion Nordjylland, euc Nord, aalborg universitet, lo, væksthus 

Nordjylland, beskæftigelsesregionen, vuc, university college 

Nordjylland, KKr og dansk Industri været repræsenteret i styre- 

og/eller følgegruppen. en komplet oversigt over styre- og følge-

gruppens medlemmer findes i metodeappendikset.

Opbygning.af.rapporten
rapporten er opbygget i tre niveauer, der på forskellig vis kort-

lægger og analyserer det fremtidige arbejdskraft- og kompe-

tencebehov i region Nordjylland. Først gennemgås de mere 

overordnede kvantitative data omkring det fremtidige arbejds-

kraftbehov. her gives der bud på, hvor stort arbejdskraftbehovet 

vil være i region Nordjylland frem til 2016 samt hvilke sektorer, 

der vil opleve vækst og hvilke sektorer, der vil opleve et fald i be-

skæftigelsen. I det næste kapitel præsenteres og analyseres data 

omkring hvilke uddannelser og uddannelsesniveauer, der særligt 

ser ud til at blive efterspørgsel på. afslutningsvis går rapporten 

helt tæt på, hvad det mere præcist er for kompetencer udover 

det formelle uddannelsesniveau, som fremtidens arbejdsstyrke i 

Nordjylland ifølge virksomhederne meget gerne skulle være ud-

styret med. I rapportens sidste kapitel beskrives analysens an-

vendte metoder. god læselyst!
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Kapitlet bygger blandt andet på registerbaserede fremskrivnin-

ger, der er blevet genereret ud fra historiske beskæftigelses- 

og væksttal, på befolkningsprognoser og på Finansministeriets 

forventninger til den fremtidige økonomiske vækst i danmark. 

Fremskrivningerne beskriver således i høj grad den fremtidige 

udvikling efter, hvordan virkeligheden så ud i 2010 og 2011 og 

tager eksempelvis ikke højde for nye og spirende erhvervsmæs-

sige tendenser, potentialet i nye væksterhverv eller regionale er-

hvervsudviklingstiltag. 

det er derfor vigtigt at understrege, at de registerbaserede frem-

skrivninger skal ses som et muligt bud på den fremtidige udvik-

ling og ikke som ’den endelige sandhed’ omkring den fremtidige 

erhvervsudvikling og arbejdskraftsituation i region Nordjylland.  

”F inanskr isen  ramte os  hårdt ,  og  det  har  konkret  resu l tere t  i ,  a t  v i 
har  lukket  f i l i a ler  og  har  måt te t  a fsked ige  knap 20  % a f  vores  med-
arbe jdere .  som et  resu l ta t  a f  k r i sen  har  v i  også  va lg t  a t  fus ionere 
med en anden mindre  v i rksomhed,  og  det te  v i l  forment l ig  medføre , 
a t  v i  ska l  skære yder l igere  i  medarbe jders taben.  vi  får  der for  nok 
førs t  brug for  a t  rekrut tere  igen en  gang i  2012.”
direktør, mindre pengeinstitut 

KApITeL.2. 
det FremtIdIge arbejds-
KraFtbehov I  regIoN 
NordjyllaNd

2.1  I  sKyggeN 
aF F INaNsKrIseN

I dette kapitel gennemgås de mere overordnede kvantitative data omkring det fremtidige arbejdskraftbehov. 
I kapitlet gives der bud på, hvor stort arbejdskraftbehovet vil være i Region Nordjylland frem til 2016 samt 
hvilke sektorer, der vil opleve vækst og hvilke sektorer, som vil opleve et fald i beskæftigelsen. I forhold til at 
forudsige hvilke kompetencer og medarbejdertyper, der særligt bliver behov for i fremtiden, er det naturligvis 
vigtigt i første omgang at vide hvilke sektorer, der især vil få brug for yderligere arbejdskraft, da uddannelses- 
og kompetencekrav jo ofte er forskellige fra sektor til sektor. 

På det helt overordnede niveau tegner analysen et tydeligt billede af et nordjysk erhvervsliv og arbejdsmar-
ked, der er påvirket af den internationale økonomiske krise. Da virksomhedsinterviewene blev gennemført i 
foråret 2011, berettede mange virksomheder, at det nu så småt var begyndt at gå den rigtige vej igen. Mange 
af virksomhederne understregede dog også, at de det seneste år har været berørt af faldende omsætning 
og nedskæringer i medarbejderstaben. Hos enkelte virksomheder er de stadig ikke færdige med at ’trimme’ 
produktionen og medarbejderstaben, og inden for det offentlige tror mange ledere, at der vil komme flere 
nedskæringer de kommende år.
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de nordjyske virksomheder har derfor i øjeblikket meget fokus på, 

hvordan de igen kan få gang i salget, hvorfor rekrutteringsspørgs-

mål og perspektiver i relation til det fremtidige kompetencebehov 

er gledet noget i baggrunden. dels har de fleste virksomheder 

kun i meget begrænset grad haft behov for at rekruttere, siden 

krisen startede i 2008, og dels oplever de fleste af de virksom-

heder, som har skullet rekruttere medarbejdere, at der på grund 

af krisen er et forholdsvis stort udbud af kvalificeret arbejdskraft. 

samtidig er det de færreste virksomheder, der forventer at ville 

få vanskeligheder ved at rekruttere den fornødne arbejdskraft og 

kompetencer de kommende fem år. dette hænger bl.a. sammen 

med, at en del virksomheder trods et evt. opsving ikke forventer 

at skulle ansætte mange flere medarbejdere, da øget effektivitet 

og automatisering vil være nødvendigt for at klare den skærpede 

internationale konkurrence.

det er naturligvis stadig vigtigt for de nordjyske virksomheder 

og offentlige arbejdsgivere, at deres medarbejdere har de rig-

tige kompetencer, og den naturlige jobomsætning generer også 

løbende et rekrutteringsbehov, om end dette er mere begrænset 

end i opgangstider. analysen viser altså, at virksomhederne i øje-

blikket ikke oplever det som et problem at få de kompetencer og 

medarbejdere, de har brug for. derfor rettes deres fokus og res-

sourcer i højere grad mod andre områder, hvor udfordringerne 

synes større og mere fremskredne. 

2.2  FaldeNde eFterspørgsel 
– meN moderat optImIsme 
I vIrKsomhederNe
De statistiske fremskrivninger af arbejdskraftbehovet bekræfter, at de udfordringer, som finanskrisen har 
bragt med sig for Nordjylland og resten af Danmark, endnu ikke er overståede. Fremskrivningerne viser, at 
der samlet set vil være et svagt fald i efterspørgslen på arbejdskraft i Region Nordjylland fra lidt over 265.000 
personer i 2011 til lidt under 260.000 i 2016 (se figur 2.1). 

2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 201620072006 2013

Figur 2.1 Udviklingen i udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Nordjylland (antal personer)²

Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning 2010/Oxford Research 2010 
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2 Efterspørgsel: Antal beskæftigede i regionens virksomheder uafhængigt af om personen er bosat i Region Nordjylland.
Udbud: Antal personer i arbejdsstyrken i Nordjylland. Det vil sige personer i arbejdsstyrken bosat i Region Nordjylland.
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da fremskrivningerne blev udarbejdet på baggrund af statistiske 

data tilbage fra 2009, hvor krisen stadig langt fra var overstået, 

blev der i februar 2011 kørt en ny fremskrivning på den overord-

nede udvikling i efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft på det 

nordjyske arbejdsmarked. tallene i de nye fremskrivninger viser, 

at efterspørgslen reelt ikke er faldet så meget frem til 2010 som 

først antaget. til gengæld er det procentvise fald i efterspørgslen 

fra 2011 og frem mod 2016 mere markant i denne fremskrivning. 

overordnet set betyder den faldende efterspørgsel efter arbejds-

kraft i region Nordjylland, at der ifølge fremskrivningerne vil 

være et større udbud af arbejdskraft end efterspørgsel i region 

Nordjylland frem til 2016. Fra 2016 ser udbuddet, altså antallet af 

personer i arbejdsstyrken, ud til at falde relativt mere end efter-

spørgslen, hvilket vil betyde, at spændet mellem udbud og efter-

spørgsel vil mindskes. det er samtidigt vigtigt at understrege, at 

en god del af den overskydende arbejdskraft i dag pendler ud af 

regionen for at arbejde.

regionens virksomheder blev i den gennemførte spørgeskema-

undersøgelse og en lang række kvalitative interview spurgt ind 

til deres egne forventninger til vækst i de kommende 5 år. virk-

somhedernes egne forventninger til vækst lader til at være mere 

positive end fremskrivningerne – om end de stadig er moderate. 

som vist i figur 2.2 forventer lidt over 44 % af de nordjyske virk-

somheder at skulle vækste i antallet af medarbejdere frem til 

2016. omkring 26 % forventer ikke at vækste, og lidt over 6 % 

tror, at de vil være færre ansatte om 5 år end i dag.
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28
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Figur 2.2 Virksomhedens forventninger til medarbejdervækst frem til 2016 i Region Nordjylland
     I hvor høj grad forventer din virksomhed at vækste i antal ansatte frem til 2016

Kilde: Oxford Research 2011 
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blandt de offentlige arbejdsgivere er vækstforventningerne me-

get moderate. 33 % forventer i nogen eller høj grad at skulle ud-

vide antallet af medarbejdere de kommende år, men samtidig 

tror 30 %, at de vil være færre ansatte i 2016 og knap 14 %, at de 

vil være det samme antal som i dag (se figur 2.3).

mange virksomheder understreger også, at de på trods af op-

timisme samtidig er bekymrede for de mange usikkerheder og 

udfordringer, der ser ud til at være for dansk økonomi og er-

hvervsliv i de kommende år. 

ligeledes har en del virksomheder som tidligere nævnt, herun-

der særligt de større produktionsvirksomheder understreget, at 

de på trods af klare forventninger til omsætningsmæssig vækst 

ikke forventer at ville ansatte mange flere medarbejdere. dette 

skyldes, at den internationale konkurrence er stigende og presser 

mange produktionsvirksomheder på deres omkostninger, hvorfor 

de forventer at gøre øget brug af outsourcing og off-shoring samt 

automatisering og effektiviseringer af deres produktion og admi-

nistration i danmark.
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Figur 2.3 Offentlige arbejdsgiveres forventninger til medarbejdervækst frem til 2016 i Region Nordjylland
     I hvilken grad forventer du at skulle ansætte flere medarbejdere inden for de næste 5 år

Kilde: Oxford Research 2011 
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” I  dag er  v i  nok  kun det  ha lve  a f ,  hvad v i  var  før  kr i sen .  vi  for -
venter  a t  vækste  de  kommende år ,  men v i  kommer nok  ikke  t i l  a t 
ansætte  så  mange f lere  i  danmark  udover  den udsk i f tn ing ,  der  er  i 
forb inde lse  med pens ion  og l ignende.  vi  sa tser  pr imært  på  a t  ud-
v ide  produkt ionen på  vores  fac i l i te ter  i  K ina  og  Ind ien .”
personalechef, mellemstor elektronikvirksomhed 

”vi rksomheden har  ændret  s ig  meget  gennem årene.  en  masse er 
b levet  outsourcet  og  så  har  der  været  kr i se  […]  om 5 år  t ror  jeg , 
a t  v i  grund læggende laver  det  samme,  men det  ska l  være mere 
e f fek t iv t .  vi  kommer nok  op på  a t  producere  l ige  så  meget ,  som 
v i  g jorde  inden kr i sen ,  men det  b l iver  med den samme bemanding 
som i  dag rent  produkt ionsmæss ig t .  Konkurrencen er  s t igende - 
i sær  f ra  K ina  og  Ind ien” .
udviklingsdirektør, større byggevirksomhed 
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et godt eksempel på dette var en af de fødevarevirksomheder, 

der blev interviewet i forbindelse med analysen. I interviewet 

forventede driftslederen af virksomheden en stabilisering i antal-

let af medarbejdere i de kommende 5 år. Kort efter valgte man 

dog fra hovedkontorets side, som ikke ligger i Nordjylland, at 

lukke den nordjyske afdeling og flytte produktionen til andre af  

koncernens produktionsfaciliteter - blandt andet i udlandet, hvor 

produktionen er billigere. andre store arbejdspladser, hvor de 

øverste beslutningskompetencer angående udvidelser eller even-

tuelle lukninger eller flytning ikke ligger i Nordjylland, inkluderer 

blandt andet danish crown, Wärtsilä, telenor, salling og Kmd. 

 

at være en del af en større koncern eller at have kapitalstærke 

udenlandske ejere i ryggen kan naturligvis være en fordel i for-

hold til at udvikle en virksomhed. men det gør det samtidig langt 

lettere at flytte produktion og lokale arbejdspladser til udlandet 

eller til andre faciliteter i danmark ejet af moderkoncernen. 

2.2.1.de store vIrKsom-
heders beslutNINgsKom-
peteNce l Igger oFte udeN 
For regIoNeN

2.2.2.FaldeNde eFter-
spørgsel Især drevet aF 
FaldeNde besKæFtIgelse 
INdeN For produKtIoNs-
erhverveNe 

Et forhold, som er vigtigt at have ’in mente’, når man forsøger at kortlægge det fremtidige arbejdskraftbehov 
i Nordjylland, er, at det for mange af de helt store og toneangivende nordjyske virksomheder som eksempel-
vis Aalborg Industries og Aalborg Portland i realiteten er meget svært at komme med udmeldinger omkring 
forventninger til medarbejdervækst. Mange af de store virksomheder er nemlig i dag enten udenlandsk ejede 
og/eller er underafdelinger af større koncerner med hovedkontorer andre steder i udlandet eller i Danmark.  
Beslutningskompetencerne omkring hvor og hvordan virksomheden skal vækste og hvor, der eventuelt skal 
skæres ned eller lukkes afdelinger, ligger derfor ikke lokalt hos virksomhederne i Nordjylland. 

Fokuseres der på udviklingen inden for de enkelte sektorer (se tabel 2.1), ser den faldende efterspørgsel 
særligt ud til at være drevet af et faldende antal ansatte inden for fødevaresektoren, hvor fremskrivninger-
ne forudsiger en beskæftigelsesnedgang på hele 13 %. Fødevarevirksomhederne er ligeledes i interview og 
spørgeskemaundersøgelser de mest skeptiske, hvad angår forventninger til vækst.  Den markante nedgang i 
beskæftigede i regionens fødevaresektor er desuden heller ikke en ny tendens. I FremKom I-projektet viste 
analysen af fødevareklyngen, at beskæftigelsen inden for regionens fødevareerhverv faldt med hele 23 % fra 
1995 til 2006.  Da fødevaresektoren og dens associerede erhverv er blandt regionens vigtigste erhverv rent 
beskæftigelsesmæssigt, har den faldende efterspørgsel her stor betydning for det generelle arbejdskraftbehov 
i Region Nordjylland.  
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andre sektorer, der ser ud til at ville blive ramt af faldende be-

skæftigelse, inkluderer blandt andet møbel og beklædning, ener-

gi- og miljø, metalindustrien og øvrig produktion. herudover vil 

en række offentligt dominerede sektorer som uddannelse og pleje 

og omsorg formentligt også opleve fald i den samlede beskæf-

tigelse. det kan umiddelbart undre, at fremskrivningen viser et 

fald i beskæftigelsen inden for energi- og miljøsektoren, da netop 

energi- og miljøområdet af mange spås stor vækst. dette skyl-

des, at sektoren rent branchekodemæssigt primært dækker over 

forsyningsvirksomheder som el-, kraftvarme- og vandværker. 

Netop inden for forsyningsvirksomhed har der, som et resultat 

af den stigende liberalisering og privatisering på området, været 

en kraftig effektiviseringstendens i hele europa de seneste år, 

hvilket altså også ser ud til at gøre sig gældende i region Nord-

jylland. 

det skal også understreges, at et fald i beskæftigelsen ikke nød-

vendigvis betyder, at det går økonomisk dårligt i en sektor, men 

at det ligeså vel kan være udtryk for effektiviseringer og auto-

matisering. herudover er det også vigtigt at have for øje, at der 

på trods af en eventuel nettotilbagegang i beskæftigelsen stadig 

vil være stor jobomsætning inden for alle sektorer. sektorer med 

faldende beskæftigelse får således også kontinuerligt brug for 

medarbejdere med nye kompetencer og kvalifikationer.  

Tabel.2.1:..Ændring.i.arbejdskraftbehovet.i.Region.Nordjylland.fordelt.på.sektorer.

Sektor
Antal.ansatte.

2011
Antal.efterspurgte.

ansatte.2016
Ændring.i.procent.+/-

Fødevarer og støtteerhverv 39.550 34.398 -13,0%

møbel, beklædning og støtteerhverv 7.029 6.693 -4,8%

Kultur, turisme og event 9.202 9.394 2,1%

oplevelsesindustri 5.414 5.443 0,5%

IKt 5.637 5.971 5,9%

energi og miljø og støtteerhverv 6.464 6.102 -5,6%

transport og støtteerhverv 17.651 17.787 0,8%

byggeri og støtteerhverv 38.001 38.447 1,2%

metalindustri 2.087 2.033 -2,6%

sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico 25.447 26.259 3,2%

Finans, forsikring og videnservice 9.334 9.432 1,0%

handel og forretningsservice i øvrigt 19.679 20.153 2,4%

øvrig produktion 7.935 7.588 -4,4%

uddannelse 22.326 21.249 -4,8%

pleje og omsorg 30.935 29.866 -3,5%

offentlig administration og organisationer 17.113 16.952 -0,9%

Kilde: center for regional- og turismeforskning 2010/ oxford research 2010
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ses der på antallet af beskæftigede, er det dog inden for sund-

hedsvæsen og medico, der ifølge fremskrivningerne vil være den 

største jobmæssige vækst. denne jobvækst er primært drevet af 

det offentlige sundhedsvæsen, som i forvejen udgør langt den 

største del af beskæftigelsen inden for sundhed-medico-sektoren, 

og som også er blandt de største sektorer i regionen rent beskæf-

tigelsesmæssigt. sundhedsvæsenet er samtidig den eneste af de 

offentligt dominerede sektorer, der ser ud til at ville opleve vækst 

i beskæftigelsen frem til 2016.

handel og forretningsservice - en anden vigtig sektor for det 

nordjyske arbejdsmarked - vil ifølge fremskrivningerne også op-

leve en pæn vækst på 2,4 % i perioden. herudover vil en række 

andre serviceprægede sektorer som turisme, oplevelsesøkonomi 

og finans- og vidensservice ifølge fremskrivningerne såvel som 

hovedparten af de interviewede virksomheder og eksperter også 

vækste de næste 5 år - om end lidt mere moderat end sundhed, 

IKt og handel og forretningsservice.

Væksten.skabes.i.krydsfeltet.mellem.
de.traditionelle.sektorer
en anden vigtig pointe i forhold til de fremtidige vækstperspekti-

ver er en øget tendens til brancheglidninger, hvor nye markeder 

og vækstpotentialer i stigende grad ser ud til at ligge i krydsfel-

tet mellem tidligere adskilte brancher. For eksempel gøres lokale 

fødevarer til et turismeprodukt, it- og onlineløsninger bruges til 

at bringe nyheder, musik, reklamer og information ud til forbrug-

erne, banker satser på oplevelser for at tiltrække flere kunder 

i butikken, gamle industrivirksomheder går over til grønne tek-

nologier, produktionsvirksomheder begynder at tjene mere på 

servicering og vedligehold af deres produkter osv. dette stiller 

naturligvis nye krav til arbejdsstyrkens kompetencer og faglige 

fleksibilitet. på trods af de mange brancheglidninger og nye er-

hvervsmæssige specialiseringer, der opstår i kølvandet på sådan-

ne, foretrækker de fleste virksomheder dog helt grundlæggende 

stadigvæk, at uddannelserne fokuserer på at udstyre unge med 

solide grundkompetencer, og at specialisering og kendskabet til 

den specifikke branche opbygges efterfølgende ude i virksomhe-

derne. 

2.3.servIce,  IKt og 
suNdhed I  væKst
Der er naturligvis også en række sektorer i Region Nordjylland, hvor både fremskrivninger og virksomhedsin-
terview viser, at der vil være vækst i beskæftigelsen i løbet af de næste 5 år. Den højeste procentvise vækst 
ser ud til at ville ske inden for IKT-sektoren, hvor beskæftigelsen vil stige med hele 5,9 %. Samtidig er IKT-
virksomhederne også selv blandt de mest optimistiske, hvad angår forventningerne til vækst de kommende 5 
år. Et øget behov for IKT-relaterede produkter og ydelser er en ’mega trend’, der går på tværs af alle sektorer. 
Samtidig er de fleste virksomheder og eksperter enige om, at man i Region Nordjylland har opbygget en styr-
keposition inden for IKT. Oxford Research vurderer på denne baggrund, at der er god grund til at forvente sig 
meget af denne sektor i de kommende år, samt at der bør holdes et ’vågent øje’ med udviklingen i sektorens 
arbejdskraft- og kompetencebehov.   

Foto: VisitMors
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tendensen med faldende beskæftigelse inden for de mere tradi-

tionelle produktionserhverv som eksempelvis metal og møbel og 

beklædning og vækst inden for service- og videnserhvervene er 

hverken et isoleret nordjysk eller dansk fænomen, men en gene-

rel tendens, der ses over det meste af europa. I eu har andelen 

af beskæftigede inden for produktionserhvervene således været 

faldende til fordel for serviceerhvervene allerede siden starten 

af 1980’erne. I Nordjylland er flere af de interviewede eksperter 

enige om, at udviklingen mod en service- og vidensøkonomi er 

kommet lidt senere i gang. dette har dog gjort, at udviklingen til 

gengæld vil ske mere brat og virke mere intensiv end i mange 

andre områder.  

Væksten.vil.koncentreres.yderligere.i.Aalborg
Når de vidensintensive sektorer vækster, og efterspørgslen efter 

højt uddannet arbejdskraft øges, betyder det samtidig, at vækst 

og arbejdspladser i endnu højere grad end i dag vil koncentreres 

i danmarks centrale byområder, og at det derfor vil blive endnu 

sværere for udkantsområder og landkommuner at tiltrække virk-

somheder og arbejdskraft. de sektorer, der ser ud til at ville væk-

ste mest de kommende 5 år i region Nordjylland, er allerede i 

dag koncentreret i aalborg. denne koncentration ser således kun 

ud til at ville øges de kommende år. 

2.3.1  Fra INdustrIsam-
FuNd tIl  servIce-  og 
vIdeNsøKoNomI
At det særligt er servicesektorerne og de mere vidensintensive brancher, der ser ud til at ville vækste side-
løbende med, at beskæftigelsen inden for de traditionelle produktionssektorer falder, viser, at Nordjylland 
befinder sig i en hastig udvikling fra industrisamfund til vidensøkonomi, hvor vækst og arbejdspladser primært 
bliver skabt på baggrund af viden, innovation og nye services og servicefunktioner. Typisk betyder dette også 
flere jobs til højtuddannede, mens ufaglærte jobs forsvinder.

1984 1986 1988 1990 1992 1996 1998 2000 2002 2004 200619821980 1994

Figur 2.4 Beskæftigelsens fordeling mellem service og industri i EU

Ide: EU Kommissionen/Oxford Research 2010 
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For de vidensintensive virksomheder, der i dag ligger i regionens 

yderområder, vil det i fremtiden desuden blive meget svært at 

tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, mener både 

virksomheder og eksperter. de højtuddannede har nemlig en ten-

dens til at bosætte sig i de større byer eller i de bynære områder. 

her ligger de videregående uddannelsesinstitutioner, og der er 

langt flere jobmuligheder for de højtuddannede at vælge imellem 

end i landkommunerne.

ses der på fremskrivningerne af arbejdskraftbehovet i regionens 

4 arbejdskraftoplande thy-mors, vendsyssel, aalborg og him-

merland, er tendensen også klar. mens antallet af arbejdspladser 

trods krisen samlet set vil være nogenlunde status quo i aalborg 

de næste 5 år, ser antallet af arbejdspladser ud til at ville falde 

i de andre oplande – særligt i thy-mors og vendsyssel, der er 

karakteriseret ved at være yderområder med lange afstande til 

både aalborg og aarhus. herudover viser fremskrivninger også, 

at tendensen mod et stigende behov for højtuddannede er tyde-

ligst i aalborg.

KApITeL.3. 
mere uddaNNelse tIl Flere

3.1. højtuddaNNede og 
Faglærte I  høj Kurs

I dette kapitel ses der på det fremtidige arbejdskraft- og kompetencebehov ud fra et uddannelsesperspektiv. 
Uddannelse er et af de grundlæggende elementer i opbygningen af fagtekniske arbejdskompetencer. Selvom 
eksempelvis højtuddannede ofte har mange generelle kompetencer tilfælles, er der stor forskel på deres 
faglige kompetencer, om de er uddannet som læge, ingeniør eller har en kandidatgrad i kommunikation eller 
sociologi.  Som titlen på kapitlet antyder, viser analysen ikke overraskende, at udviklingen går mod en større 
efterspørgsel efter veluddannet arbejdskraft og en mindre efterspørgsel efter ufaglærte. 

Anskues arbejdskraftbehovet i forhold til uddannelsesniveau, er tendensen meget tydelig. De nordjyske virk-
somheder vil generelt set efterspørge medarbejdere med et højere uddannelsesniveau end i dag. Særligt tyder 
det på, at der vil være en markant vækst i efterspørgslen på højtuddannede (se figur 3.1). Som en virksomhed 
her udtrykker det, skyldes efterspørgsel efter højtuddannede blandt andet, at arbejdsopgaverne er blevet 
mere komplekse, og at de højtuddannedes analytiske og refleksive evner derfor er i høj kurs:

”der  er  en  k lar  tendens  mod,  a t  v i  ansætter  f le re  og  f lere  hø j tud-
dannede.  det te  har  a t  gøre  med,  a t  opgaverne b l iver  s tørre  og 
mere  komplekse .  medarbe jdere ,  som har  en  lang uddanne lse ,  har 
typ isk  de  ana ly t i ske  og  re f leks ive  kompetencer ,  der  er  nødven-
d ige ,  mens de  mere  lavprakt i ske  kompetencer  b l iver  e f terspurgt 
mindre  og  mindre . ”
hr leder, mellemstor vidensservicevirksomhed  
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Fremskrivninger viser, at den øgede efterspørgsel efter højtud-

dannede vil gælde de fleste uddannelsesretninger. virksomhe-

derne peger dog selv på, at der de næste 5 år især vil være øget 

behov for ingeniører samt højtuddannede med IKt-kompetencer 

som eksempelvis dataloger. da flere produktionsvirksomheder i 

de kvalitative interview har givet udtryk for, at de ikke forven-

ter at skulle ansætte flere medarbejdere i selve produktionen de 

kommende år, men at eventuel vækst derimod primært vil ske 

inden for virksomhedernes blødere og mere administrative funk-

tioner, forudser oxford research dog også, at der vil blive øget 

efterspørgsel efter højtuddannede med kompetencer inden for 

marketing, økonomi, jura, administration, sprog, csr, hr, orga-

nisation, analyse, m.v.

også personer med en kort videregående uddannelse ser der ud 

til at ville være stigende behov for, mens efterspørgslen efter 

personer med mellemlange videregående uddannelser kommer 

til at være nogenlunde uændret set gennemsnitligt over hele pe-

rioden. Inden for de mellemlange videregående uddannelser vil 

der være et forholdsvis markant fald i efterspørgslen efter fol-

keskolelærere, men dette opvejes dog af en øget efterspørgsel 

inden for samtlige andre af de mellemlange videregående uddan-

nelsestyper, herunder blandt andet sygeplejersker.

2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 201620072006 2013

Figur 3.1 Indekseret arbejdskraftbehov i Region Nordjylland fordelt på uddannelse

Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning 2010/Oxford Research 2010 
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3.1.1  FremtIdIg maNgel 
på Faglærte 
Mange virksomheder har i interviewene givet udtryk for, at de forventer at skulle bruge flere faglærte (er-
hvervsuddannede) inden for næste fem år. Dette særligt, hvis der igen kommer gang i væksten. Hvilke typer af 
faglærte, der helt præcist vil være størst eller øget behov for, er på baggrund af herværende analyse ikke mu-
ligt at angive. Dog ser det blandt andet ud til, at der særligt vil blive efterspurgt flere faglærte, der kan indgå 
i mere komplicerede produktions- og konstruktionsprocesser som for eksempel elektrikere, smede, automa-
tik- og elektronikmekanikere og installatører. Ligeledes mener flere af turismevirksomhederne, at der vil være 
øget behov for faglærte kokke og tjenere. Byggesektoren efterspørger traditionelt set også mange faglærte. 
Selvom efterspørgslen efter faglært arbejdskraft i øjeblikket ikke er særlig stor på grund af den markante ned-
gang i byggeriet, som finanskrisen har medført, har flere eksperter gjort opmærksom på, at de meget store 
offentlige byggerier i relation til blandt andet Aalborg Universitet og det kommende super sygehus formentlig 
vil øge efterspørgslen efter struktører, tømrere, murere og andre faglærte med byggetekniske kompetencer.

som illustreret i figur 3.2, viser de statistiske fremskrivninger 

overordnet set, at efterspørgslen efter faglærte faktisk vil falde 

en anelse i perioden fra 2011 til 2016. dette fald ser blandt ud til 

at ske i takt med, at beskæftigelsen inden for regionens mange 

traditionelle produktionserhverv falder. 

på trods af den moderate efterspørgsel viser analysen stadig, at 

der på sigt muligvis vil opstå mangel på faglærte i region Nord-

jylland. udbuddet af faglært arbejdskraft ser nemlig ud til at ville 

falde langt hurtigere end efterspørgslen. Inden for de næste 5 år 

er det derfor meget sandsynligt, at et stigende antal virksomhe-

der vil få vanskeligheder ved at rekruttere faglært arbejdskraft. 

Flere eksperter med relation til det erhvervsfaglige uddannelses-

system mener desuden, at udbuddet af faglært arbejdskraft vil 

falde kraftigere end fremskrivningerne viser på grund af manglen 

på lærepladser, som er opstået i forbindelse med den økonomi-

ske krise.

Faglærte er da også ifølge den gennemførte spørgeskemaunder-

søgelse allerede i dag den type arbejdskraft, som flest virksom-

heder i regionen har haft vanskeligheder ved at rekruttere inden 

for det seneste år. sker der ingen ændringer i udbuds- og efter-

spørgselssituationen vil manglen på faglærte formentlig blive ud-

talt inden for de næste 10-20 år. 

2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 201620072006 2013

Figur 3.2 Udbud og efterspørgsel efter faglærte i Region Nordjylland (antal personer)

Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning 2010/Oxford Research 2010 
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3.2  FaldeNde eFterspørg-
sel eFter uFaglærte
En anden klar tendens er faldende efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft. Analysen viser, at regionen vil 
miste op imod 5000 ufaglærte arbejdspladser i løbet af de næste 5 år. Der vil naturligvis stadig være en lø-
bende efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft på grund af den løbende jobomsætning, men samlet set er der 
flere jobs, der forsvinder for de ufaglærte end jobs, der bliver skabt. 

den faldende efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen ser såle-

des ud til primært at ville blive drevet af faldende efterspørgsel 

efter ufaglærte. særligt vil efterspørgslen efter ufaglærte inden 

for produktionserhvervene falde, mens der inden for nogle af de 

mere manuelle servicefag som rengøring og turisme formentligt 

stadig vil blive skabt ufaglærte jobs.

selvom betydningen af ufaglært arbejdskraft for det nordjyske er-

hvervsliv ser ud til at mindskes, betyder det ikke, at kompetence-

kravene til de tilbageblevne ufaglærte jobs vil være upåvirkede af 

de generelle tendenser i samfund og erhvervsliv. analysen viser 

nemlig, at kompetencekravene til de ufaglærte, herunder særligt 

til deres skrive-, læse-, regne- og it-færdigheder, vil højnes mar-

kant. denne udvikling er allerede i fuld gang og kan meget vel 

medføre, at en stor del af de ufaglærte reelt set bliver skubbet 

helt ud af arbejdsmarkedet, hvis ikke der sættes ind over for pro-

blematikken. mange ufaglærte kæmper i dag med svage boglige 

færdigheder. 

hos dI service, der organiserer flere af de største danske ser-

vicevirksomheder, regner man med, at der også i fremtiden vil 

blive skabt nye servicejobs til ufaglærte, men pointerer, at de 

ufaglærtes manglende basale boglige færdigheder er en stigende 

udfordring:  

” […]  det  g iver  en  mul ighed for ,  a t  nog le  a f  de  dår l ig t  uddannede 
kan komme i  job  […] .  men v i  er  nødt  t i l  a t  advare  om,  a t  mange 
nye medarbe jdere  i  branchen har  s tore  vanske l igheder  med at 
læse og skr ive .  det  betyder ,  a t  de  har  svært  ved a t  varetage e t 
a lminde l ig t  job  -  også i  rengør ings job  er  der  behov for ,  a t  man 
kan læse en  manua l  og  begå s ig  b landt  de  kunder ,  man er  ude ved 
hver  dag.” 
mette rose skaksen, dI service (til dr Nyheder 6. maj 2011)
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3.3. geNerel t IlFredshed 
med udbuddet og deN 
FaglIge KvalItet aF 
arbejdsKraFteN I regIoNeN
Analysen viser, at virksomhederne generelt set er meget tilfredse med udbuddet såvel som kvaliteten af ar-
bejdskraften i regionen. Som det fremgår af figur 3.3, er langt størstedelen af de nordjyske virksomheder både 
tilfredse med udbuddet af uddannelser i regionen samt det faglige niveau på uddannelserne. Over halvdelen 
af virksomhederne i spørgeskemaundersøgelsen mener også, at der er et godt samspil mellem deres branche 
og de relevante uddannelsesinstitutioner. Særligt Aalborg Universitet bliver fremhævet som en uddannelses-
institution, der er fremsynet og meget udadvendt, og som betyder utroligt meget for Nordjyllands erhvervsliv. 

de fleste virksomheder mener desuden, at kernefagligheden ge-

nerelt er i orden hos deres medarbejdere såvel som hos de nye 

kandidater, de får fra regionens uddannelsesinstitutioner. der er 

dog en række kompetencer, som virksomhederne gerne så styr-

ket hos deres nuværende såvel som kommende medarbejdere. 

dette er typisk de mere personlige og samarbejdsrelaterede 

kompetencer samt forretningsforståelse, hvilket vil blive gen-

nemgået i det næste afsnit. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

I høj grad I nogen grad

Figur 3.3 Virksomhedernes tilfredshed med uddannelsesudbuddet i Region Nordjylland
                 Andelen af virksomheder, der i nogen eller høj grad er tilfredse med uddannelserne i Region
      Nordjylland inden for de pågældende parametre

Kilde: Oxford Research 2011 
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”genere l t  se t  er  v i  meget  t i l f redse  med det  fag l ige  n iveau og ud-
buddet  a f  arbe jdskra f t ,  og  det  er  i kke  noget  prob lem for  os  a t 
ska f fe  kva l i f i ceret  arbe jdskra f t .  der imod synes  jeg ,  a t  der  er  for  få 
i  dag,  der  har  en  ordent l ig  for re tn ings fors tåe lse” .
direktør, mellemstor metalvirksomhed
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herudover er det som allerede nævnt forholdsvis få virksomhe-

der, der pt. oplever vanskeligheder ved at rekruttere. Flest virk-

somheder har haft svært ved at rekruttere faglærte medarbej-

dere. det er dog stadig kun 14,5 % af regionens virksomheder, 

der har angivet, at det har været et problem at skaffe faglærte 

inden for det seneste år. Inden for de andre uddannelsesområ-

der er det helt ned til 6-8 % af virksomhederne, der har oplevet 

vanskeligheder ved at rekruttere medarbejdere (se figur 3.4). I 

2008 gennemførte oxford research en landsdækkende survey 

for Forsknings- og Innovationsstyrelsen blandt danske virksom-

heder3. til sammenligning angav knap 50 % af alle virksomheder 

på dette tidspunkt at have haft vanskeligheder ved at rekruttere 

kvalificeret arbejdskraft inden for det seneste år. 

I forlængelse af virksomhedernes generelle tilfredshed med både 

udbuddet såvel som den faglige kvalitet af arbejdskraften i re-

gion Nordjylland er en vigtig pointe også, at der i undersøgel-

sens mange kvalitative interview stort set ikke har været hverken 

virksomheder eller eksperter, der har efterlyst nye uddannelser. 

enkelte har peget på mulige toninger af eksisterende uddannel-

ser, men det har typisk været mindre ændringer, der relaterer 

sig til specifikke sektorer. disse forslag er derfor indarbejdet i 

de relevante sektorrapporter, som kan downloades fra region 

Nordjyllands hjemmeside.    

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 %

Figur 3.4 Rekrutteringsvanskligheder blandt nordjyske virksomheder fordelt på uddannelsen
               Andelen af virksomheder, der inden for det seneste år har haft vanskeliogt ved at rekruttere medarbejdere
     med den pågældende uddannelse

Kilde: Oxford Research 2011 
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3   Se: http://www.fi.dk/publikationer/2009/virksomhedernes-alternative-strategier-til-fremme-af-privat-forskning-udvikling-og-innovation/ 
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3.4  peNdlINg:  maNge 
Faglærte peNdler ud 
aF regIoNeN
Selvom efterspørgsel efter arbejdskraft generelt ser ud til at blive dækket af udbuddet af arbejdskraft i re-
gionen, og virksomhederne er tilfredse med adgangen til arbejdskraft, er det blandt andet vigtigt at være op-
mærksom på, at der i Region Nordjylland er langt flere personer, som hver dag pendler ud af regionen end ind 
i regionen (se figur 3.5)4. Udpendlingen fra regionen sker i høj grad til Aarhus og Viborg, mens indpendlingen 
primært er fra Aarhus og Randers. Udviklingen inden for udbud og efterspørgsel i disse områder vil derfor 
også hurtigt kunne påvirke beskæftigelsessituationen i Region Nordjylland.
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Figur 3.5 Ind- og udpendling til og fra Region Nordjylland 2009

Kilde: Danmarks Statestik 2009

ses der på pendlernes uddannelsesniveau (figur 3.6) er det især 

ufaglærte og faglærte, der pendler ud af regionen. ligeledes 

er der flere med kort videregående uddannelse og mellemlang 

videregående uddannelse, der pendler ud af regionen end ind, 

mens der er en anelse flere med lang videregående uddannelse, 

der pendler til regionen end ud af regionen.  samtidig er der et 

stigende antal personer, der flytter fra regionen. I 2009 var der 

således en nettofraflytning fra regionen på 1600 personer, mens 

dette tal kun lå på ca. 1000 personer i 2006. selvom størstedelen 

af de personer, der flytter fra regionen, er ufaglærte, er der et 

stigende antal nettofraflytninger af højtuddannede5. 

I lyset af den eventuelle mangel på faglærte, der kan opstå i regi-

on Nordjylland de kommende 5 år, er den store netto-udpendling 

af faglærte særlig interessant. de mange udpendlere udgør nem-

lig en potentiel arbejdskraftressource, man eventuelt vil kunne 

tiltrække til lokale virksomheder – for eksempel via den ofte kor-

tere transporttid til og fra arbejde. men samtidig viser den store 

udpendling også, at de nordjyske virksomheder allerede i dag er 

i skarp konkurrence med virksomheder i de store byer i region 

midtjylland om at tiltrække den faglærte arbejdskraft. hvis der 

ligeledes opstår mangel på faglærte i midtjylland, vil konkurren-

cen om faglært arbejdskraft derfor også kunne blive ekstra hård. 

4 Forskellen på antallet af ind- og udpendlere viser et underskud af arbejdskraft, der hver dag tager ud af Nordjylland for at arbejde på omkring 4.315 per-
soner. Når man ser på udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft (jf. figur 2.1), skal man trække disse ca. 4.315 personer ud af udbuddet på arbejdskraft i 
Nordjylland, som derfor bliver tilsvarende mindre. 
5 Kilde: Danmarks Statistik 2010.
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3.4.1  peNdlINg mellem 
oplaNdeNe
Ses der på pendlingen internt i regionen, kan det konstateres, at der også mellem regionens arbejdskraft-
oplande sker en relativ stor udveksling af arbejdskraft7. Dog er der en klar og naturlig tendens til, at Aalborg 
har den største indpendling fra samtlige af de andre oplande. Indpendlerne til Aalborg er især ufaglærte og 
faglærte. Dette viser igen, at de mange højtuddannede, der beskæftiges i Aalborg, altså i høj grad også fore-
trækker at bo i byen. 
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Kilde: Danmarks Statestik 2009 
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Figur 3.6 Nettoindpendling i region Nordjylland 2009 fordelt på pendlernes uddannelsesbaggrund6

6 Antallet af indpendlere til regionen fratrukket antallet af personer, der pendler ud af regionen. 
7 Pendlingen mellem de enkelte kommuner inden for hvert arbejdskraftopland er dog stadig væsentligt større end imellem arbejdskraftsoplandene.

som det også fremgår af figur 3.6, er der i dag ca. 1400 flere 

ufaglærte, der pendler ud af Nordjylland end ufaglærte, der pend-

ler ind til Nordjylland. I lyset af en forventet faldende efterspørg-

sel efter ufaglært arbejdskraft kunne man måske regne med, at 

en stigende udpendling kunne løse den udfordring, hvis de ufag-

lærte i stedet for kunne få et arbejde i eksempelvis midtjylland. 

den faldende efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft er dog ikke 

et isoleret nordjysk fænomen. andre dele af landet vil også have 

brug for færre ufaglærte fremover. derfor kan stigende udpend-

ling for de ufaglærte ikke sikre denne gruppe mod en faldende 

beskæftigelse fremover.

pendlingen ud af aalborg er dog også markant og et vigtigt ele-

ment for mange de virksomheder, der ligger i rimelig køreafstand 

(omkring 1 time) fra byen. en del af disse virksomheder har i 

interview understreget, at de har flere nøglemedarbejdere, som 

er bosat i aalborg. samtidig har virksomhederne i regionens 

yderområder i thy-mors og i vendsyssel påpeget, at den lange 

transporttid til netop aalborg er en stigende udfordring i forhold 

til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, da de i hovedreglen ikke 

kan tiltrække medarbejdere fra aalborg-området. 
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KApITeL.4.  det FremtIdIge 
KompeteNcebehov 

4.1  stor eFterspørgsel 
eFter persoNlIge 
KompeteNcer

Udover det formelle uddannelsesniveau stiller virksomheder såvel som offentlige arbejdsgivere typisk også 
krav til medarbejdernes mere specifikke kompetencer og viden. I dette kapitel ses der derfor nærmere på, hvad 
det mere præcist er for kompetencer, som fremtidens arbejdsstyrke i Nordjylland ifølge eksperter, virksom-
heder og offentlige arbejdsgivere helst skulle være udstyret med.  Analysen ser dels på kompetencebehovet 
på medarbejderniveau, og dels på, hvilke kompetencer lederne forventes at have i de kommende år. Desuden 
opereres der med en opdeling mellem personlige kompetencer og de mere faglige og tekniske kompetencer.

På kompetenceniveau er der en klar tendens mod, at det især er de personlige kompetencer, der efterspørges 
– dvs. de typer af kompetencer, der traditionelt ikke erhverves via uddannelse, hvor der ofte er mere fokus på 
faglige og tekniske kompetencer. Dette betyder ikke, at virksomhederne ikke efterspørger faglige og tekniske 
kompetencer, men derimod, at disse kompetencer ses som værende mere grundlæggende og tages for givet, 
mens det, der i sidste ende afgør, om en medarbejder anses som kvalificeret eller ej, ofte er de personlige og 
mere bløde kompetencer. Tre forskellige nordjyske virksomheder udtrykker det således:

” I  min  opt ik  så  hand ler  de  kompetencer ,  man ska l  have,  om at  man 
ska l  have hø jere  og  hø jere  uddanne lsesn iveau.  og så  er  det  noget 
med menneske l ighed og soc ia le  kompetencer ,  der  kommer t i l  a t 
sp i l le  en  v ig t ig  ro l le  f remadret te t .  Fag l ige  kompetencer  ska l  man 
have på  e t  v is t  n iveau -  det  er  jo  bare  en  forudsætn ing ,  og  så  byg-
ger  man oven på  med de andre  kompetencer.  der for  er  det  meget 
v ig t igere ,  a t  man har  evnen t i l  a t  kunne arbe jde  sammen med an-
dre  mennesker ,  og  a t  man kan håndtere  den us ikkerhed,  der  er  og 
har  den f leks ib i l i te t  der  kræves” . 
udviklingsdirektør, mellemstor metalvirksomhed
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”det  er  v ig t ig t ,  a t  det  er  men-
nesker ,  der  kan kommunikere , 
være ind levende og være ser-
v icemindede.  det  smi t ter  for  ek-
sempel  også  a f  på  de  håndvær-
kere ,  v i  ansætter.  det  er  v ig t ig t , 
a t  de  også  kan det  med serv ice , 
da  de  går  op  ad  gæsterne he le 
t iden.  der for  er  serv ice  kode-
ordet  for  os  he le  ve jen  rundt . 
og det  er  de  medarbe jdere ,  der 
i kke  er  serv icemindede og ikke 
kan med gæsterne,  der  ryger 
førs t  –  så  kan de  være nok  så 
dygt ige  t i l  de t  fag l ige .  sådan er 
det  bare . ” 
direktør, mindre turismevirksomhed 

”hv is  jeg  ska l  vælge mel lem to 
t i l  en  ansætte lse ,  hvor  den ene 
er  en  r ig t ig  dygt ig  håndværker , 
men ikke  så  f leks ibe l ,  tager  jeg 
he l lere  én ,  der  v i rker  f leks ibe l , 
men som ska l  læres  op  i  det , 
v i  laver. ”
underdirektør, mindre møbelvirksomhed 

som citaterne også indikerer, er nogle af de kompetencer, som 

flest private virksomheder vil efterspørge i de kommende år, 

således fleksibilitet og serviceorientering. I spørgeskemaunder-

søgelsen udpegede virksomhederne også disse to kompetencer, 

som nogle af de vigtigste efterfulgt af forretningsforståelse og 

evnen til at være kreativ og innovativ (se figur 4.1 næste side). 

Kompetencer som selvledelse, teamwork og networking, der i 

særlig grad kendetegner vidensbaseret arbejde, ligger også højt 

på listen. den markante efterspørgsel efter netop disse kompe-

tencer hænger formentlig sammen med, at øget international 

konkurrence og hurtigt vekslende præferencer fra forbrugere har 

øget kravene til virksomhedernes evne til at innovere og konstant 

tænke nyt og kreativt i forhold til produkter, services, produk-

tionsprocesser og markedsføring. samtidig foregår flere og flere 

innovationsprocesser i dag i åbne netværk mellem mange for-

skelligartede aktører og ikke som tidligere bag ’lukkede døre’ i 

virksomhedernes egne forsknings- og udviklingsafdelinger.

de kompetencer, som færrest virksomheder i høj eller nogen 

grad vurderer at få brug for, er de mere tekniske og specifikke 

kompetencer relateret til eksempelvis jura og viden om sundhed, 

miljø og klima. selvom disse kompetencer er blandt de mindst 

efterspurgte, skal det bemærkes, at det er kompetencer, som 

stadig efterspørges af mellem en tredjedel og halvdelen af de 

adspurgte virksomheder i spørgeskemaundersøgelsen. det må 

således forventes, at der også vil være en forholdsvis signifikant 

efterspørgsel efter disse kompetencer i regionen inden for de 

kommende fem år.
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I høj grad I nogen grad

Figur 4.1 Den fremtidige kompetenceefterspørgsel blandt virksomheder i Region Nordjylland
     Andelen af virksomheder, der i nogen grad eller høj grad vil efterspørge de pågældende kompetencer frem til 2016

Kilde: Oxford Research 2011 
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behovet for fleksibilitet peger derfor også overordnet set mod, at 

medarbejderne skal være forandringsparate og i stigende grad 

skal have generalistkompetencer frem for snævre tekniske spe-

cialiseringer. 

Serviceorientering
at være god til at kommunikere med og vise kunden, at virksom-

heden er interesseret i at løse kundens behov samtidig med, at 

man er villig til at yde en ekstra indsats, der måske ikke kontrakt-

mæssigt er en del af kundens køb, er nogle af grundstenene i at 

være serviceorienteret. høflighed og det at være proaktiv over 

for kundernes mulige behov og ønsker fremhæves også af mange 

virksomheder. serviceorientering kan dog også dække over kom-

petencer i konfliktløsning, da mange ansatte, særligt inden for 

servicesektorerne, også ofte har brug for at kunne komme for-

nuftigt ud af situationer, hvor kunder forlanger for meget eller på 

anden vis er urimelige. 

”Noget  der  i  forve jen  er ,  men som v i l  b l ive  b l iver  endnu mere 
v ig t ig t ,  er  evnen t i l  a t  omst i l le  s ig ,  a t  være f leks ibe l  og  som 
eksempel ,  a t  kunne håndtere  f le re  forske l l ige  mask iner.  det  g iver 
os  f le re  mul igheder ,  hv is  vores  ansat te  kan f lere  forske l l ige  t ing . 
der  er  nog le  a f  de  ældre ,  der  har  l id t  svært  ved a t  håndtere 
ændr inger  og  sku l le  lære  f lere  mask iner  a t  kende.”
underdirektør, mellemstor kemivirksomhed 

4.1.1  FleKsIbIl Itet, 
servIceorIeNterINg, 
ForretNINgsForståelse 
og KreatIvItet 
Kort opsummeret peger analysen altså på, at de nordjyske virksomheder generelt gerne ser de personlige 
kompetencer styrket hos kommende såvel som nuværende medarbejdere. I løbet af analyseprocessen er det 
dog også blevet klart, at ’personlige kompetencer’ er et yderst løst begreb. For mange virksomheder er det 
eksempelvis en stor udfordring at få konkretiseret, hvad de mere præcist mener, når en medarbejder eksem-
pelvis skal være mere fleksibel eller innovativ. 

Følgende forsøges uddybet, hvad virksomhederne mener, når 

de henholdsvis efterlyser fleksibilitet, serviceorientering, forret-

ningsforståelse og evnen til at være kreativ og innovativ, som er 

blandt de personlige kompetencer, som flest virksomheder for-

venter at få brug for. det har inden for analysens rammer ikke 

været muligt at gå dybere ned i definitioner og betydninger af de 

forskellige personlige kompetencer end dette. Flere af beskæf-

tigelses- og uddannelsesaktørerne i analysens følge- og styre-

gruppe har også påpeget, at der generelt ser ud til at mangle 

mere detaljeret og præcis viden om, hvilke ’personlige kompe-

tencer’ der mere konkret efterspørges, og hvad ’personlige kom-

petencer’ mere konkret indebærer inden for forskellige sektorer 

og jobfunktioner.

Fleksibilitet.
Fra interviewene med virksomhederne fremgår det, at fleksibi-

litet bliver brugt i mange sammenhænge. det kan både være i 

forhold til arbejdstider såvel som arbejdets faglige indhold. stør-

stedelen af virksomhederne nævner dog fleksibilitet i forbindelse 

med medarbejdernes evne til at kunne varetage flere forskellige 

arbejds- og ansvarsområder end tidligere - dels inden for samme 

jobfunktion, men også i forhold til at kunne skifte mellem jobfunk-

tioner langt oftere end tidligere. at kunne håndtere ændringer, 

faglige såvel som organisationsmæssigt, er derfor en kompeten-

ce, der i stigende grad efterspørges.  
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Nogle uddannelsesinstitutioner inden for servicefagene er be-

gyndt at fokusere på at udstyre deres kandidater med mere per-

sonlige servicekompetencer. Flere virksomheder har dog frem-

hævet, at manglende serviceorientering stadig er et stigende 

problem blandt de yngre medarbejdere.

Forretningsforståelse
I de kvalitative interview med virksomhederne er især forret-

ningsforståelse blevet fremhævet. de fleste virksomheder op-

lever, at de unge nyuddannede medarbejdere generelt har de 

rette faglige kompetencer, men at de ofte mangler at kunne sætte 

disse ind i en forretningsmæssig kontekst. mange nyuddannede 

har også meget lidt forståelse for, hvordan en virksomhed helt 

grundlæggende fungerer, og virksomhederne efterlyser derfor, 

at studerende får mere indsigt i forhold såsom udbud og efter-

spørgsel, ’bundlinje’ og likviditet, samt hvad der forventes af dem 

på arbejdsmarkedet i forhold til at være kundeorienterede og ser-

vicemindede. 

” jeg  op lever ,  a t  mange unge i  dag har  a l t  for  l id t  fors tåe lse  for , 
hvordan en  v i rksomhed he l t  grund læggende fungerer.  I  forb inde lse 
med kr isen ,  som ramte os  r ig t ig  hårdt ,  b lev  v i  eksempelv is  nødt 
t i l  skære ned på  anta l le t  a f  ansat te  i  de  f les te  a fde l inger.  en  a f  de 
unge ingen iører ,  som v i  a fsked igede,  sagde e f ter fø lgende t i l  mig , 
a t  han a l tså  ikke  kunne fors tå ,  hvor for  han var  b levet  fyre t  -  det 
var  jo  sa lget ,  der  var  sv ig te t  og  ikke  udv ik l ingsa fde l ingen,  hvor 
han arbe jdede,  der  havde udfør t  e t  dår l ig t  job .  For  mig  i l l us t rerer 
denne s i tuat ion  v i rke l ig  en  mang lende fors tåe lse  for ,  hvordan en 
v i rksomhed he l t  grund læggende fungerer. ” 
direktør, mellemstor metalvirksomhed
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et konkret forslag er at arbejde for, at praktikophold og studie-

relevante jobs bliver endnu mere udbredte, end de er i dag – sær-

ligt på de lidt længere og boglige uddannelser – da dette er med 

til at styrke de studerendes indsigt i, hvordan de kan bruge deres 

kompetencer i en forretnings- og arbejdsmæssig kontekst sam-

tidig med, at de får indblik i, hvordan en virksomhed/arbejdsplads 

i praksis fungerer.

Kreativitet.og.evnen.til.at.være.innovativ
For mange virksomheder er medarbejdere, som er gode til at 

få nye ideer og føre dem ud i livet, vigtige. For nogle hænger 

kreativitet og innovation tæt sammen med det at udvikle nye pro-

dukter. de fleste virksomheder nævner dog, at medarbejdere ge-

nerelt set skal være kreative og innovative, hvilket betyder, at de 

løbende skal kunne bidrage med at finde nye løsninger og måder 

at gøre tingene på – også i forhold til mere dagligdags problemer, 

arbejdsprocesser og forretningsgange. 

det, at vækstpotentialer i stigende grad ser ud til at ligge i kryds-

feltet mellem tidligere adskilte sektorer, teknologier og videns-

domæner, kalder i sig selv også på evnen til at være kreativ – alt-

så at man kan tænke udover de vante rammer og afgrænsninger 

og sætte den viden, man som medarbejder og person besidder 

fra forskellige domæner, sammen på nye måder. 

blandt produktionsvirksomhederne har der desuden været en 

række virksomheder, som har efterlyst kompetencer relateret til 

procesoptimering og medarbejderdreven procesinnovation. det-

te skyldes, at mange produktionsvirksomheder forudser, at de 

kontinuerligt vil komme til at arbejde med at optimere og effek-

tivisere deres produktion som et resultat af den øgede internatio-

nale konkurrence. I dette arbejde er det ofte vigtigt og givtigt for 

virksomhederne at få input fra medarbejderne om, hvordan man 

indretter produktionsapparatet og processer så optimalt så mu-

ligt - også i forhold til eksempelvis at undgå unødig nedslidning 

og dårligt arbejdsmiljø, som typisk koster på bundlinjen. 
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4.2  servIce Frem For 
produKtIoNsmedarbejdere
Udviklingen fra et traditionelt produktionstungt erhvervsliv hen imod en mere videns- og servicebaseret øko-
nomi er også tydelig, hvis vi ser på, hvilke jobfunktioner de nordjyske virksomheder vil efterspørge de kom-
mende år (figur 4.2 næste side). I den gennemførte spørgeskemaundersøgelse er der klart flest virksomheder, 
der i nogen eller høj grad efterspørger medarbejdere til servicefunktioner, hvorimod andelen af virksomheder, 
der efterspørger produktionsmedarbejdere, er blandt de laveste. Andre service- og/eller mere vidensbaserede 
jobfunktioner som salg- og markedsføring, ledelse og økonomi ligger også højt på listen over efterspurgte 
jobfunktioner.

det, som færrest virksomheder i nogen eller høj grad efterspør-

ger, er medarbejdere til at varetage forsknings- og udviklings-

funktioner. dette kan dels hænge sammen med, at der stadig er 

alt for få danske og nordjyske virksomheder, der arbejder syste-

matisk med forskning og udvikling, men formentlig også, at en 

meget stor del af de mindre virksomheder ikke har ansat med-

arbejdere, der alene beskæftiger sig med F&u. her løftes inno-

vationen og den daglige udvikling typisk af medarbejdere med 

andre hovedfunktioner inden for eksempelvis ledelse, produktion, 

markedsføring osv.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Figur 4.2 Efterspørgsel efter jobfunktioner blandt virksomheder i Region Nordjylland
     Andelen af virksomheder, der i nogen eller høj grad vil efterspørge medarbejdere til at varetage de pågældende
      jobfunktioner frem til 2016

Kilde: Oxford Research 2011 
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4.3. ledere sKal KuNNe 
sKabe NetværK, samarbejder 
og allIaNcer
Personer med ledelseskompetencer vil også i høj grad blive efterspurgt af de nordjyske virksomheder de 
næste 5 år frem. I spørgeskemaundersøgelsen ligger ’ledelse’, som vist i figur 4.2 på forrige side, blandt de 
jobfunktioner, flest virksomheder i høj eller nogen grad forventer at ville få brug for frem til 2016.  

ses der på, hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger på 

ledelsesniveau inden for de næste 5 år, er det især dybdegå- 

ende faglighed, branchespecifik viden, evnen til at skabe net-

værk, samarbejder og alliancer samt økonomiske og finansielle 

kompetencer (se figur 4.3).   

0 20 40 60 80

Figur 4.3 Den fremtidige efterspørgsel efter ledelseskompetencer blandt virksomheder i 
     Region Nordjylland
     Andelen af virksomheder, der i nogen eller høj grad vil efterspørge de pågældende kompetencer frem til 2016

Kilde: Oxford Research 2011 
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4.3.1  KuN begræNset 
FoKus på INterNatIoNale 
KompeteNcer
Lidt overraskende er det til gengæld, at de ledelseskompetencer, der er forbundet til internationalisering og 
globalisering, som eksempelvis supply chain management og mangfoldighedsledelse, er blandt de mindst 
efterspurgte kompetencer (se figur 4.3 forrige side). Også i de kvalitative interview med virksomhederne er 
internationalisering og internationaliseringskompetencer kun forholdsvis sjældent blevet nævnt.  Dette kan 
hænge sammen med, at internationalisering stadigvæk ikke er en del af dagsordenen/strategien i største-
delen af de mindre nordjyske virksomheder. En del lokalt orienterede service- og håndværksvirksomheder 
vil naturligvis kun i mindre grad blive påvirket af øget international konkurrence, men der er ingen tvivl om, 
at øget internationalisering blandt SMV’er er en stor udfordring for Danmarks og dermed også Nordjyllands 
erhvervsliv generelt set.

at ledere særligt skal kunne skabe netværk og alliancer med nye 

leverandører, samarbejdspartnere og kunder hænger godt sam-

men med, at flere eksperter har peget på, at nye vækstområder 

og løsninger i højere og højere grad skabes i krydsfeltet mellem 

de traditionelle sektorer. en direktør for en af de interviewede 

virksomheder fremhæver samtidig, at ledelse generelt set bliver 

et mere og mere udadvendt job:  

som det også fremgår af citatet, har ledere i dag i høj grad brug 

for mere bløde ledelseskompetencer i forhold til at kunne en-

gagere deres medarbejdere. Inden for mange sektorer er dette 

langt fra nogen ny tendens. I visse sektorer, som eksempelvis 

hotel og restauration samt andre håndværksprægede fag, er 

der dog først for nylig kommet fokus på mere bløde og moderne  

ledelsesteknikker:

”der  s t i l l es  på  lede lsess iden i  s t igende grad krav  t i l  de  udadvendte 
kompetencer.  at  de l tage i  netværk ,  branchemøder ,  møder  i  loka l -
samfundet  samt  a t  have d ia log  med uddanne lses ins t i tu t ioner  er 
b levet  en  meget  v ig t ig  de l  a f  a t  være leder.  herudover  hand ler 
lede lse  i  dag mere  om at  engagere  s ine  medarbe jdere  og  om at 
fac i l i tere ,  a t  de  kan udføre  deres  arbe jde  ordent l ig t ,  end det 
hand ler  om ordrer ,  kontro l  osv.” 
direktør, mellemstor metalvirksomhed 

” Inden for  vores  sektor  v i l  der  b l ive  e t  s tor t  behov for  mere  
moderne lede lses tekn ikker.  lederne ska l  i  dag være bedre  t i l  a t 
engagere  deres  medarbe jdere .  det  der  med kæf t  t r i t  og  re tn ing  er 
på  ve j  ud .  det  g ider  de  unge s impe l then ikke  arbe jde  under. ”
direktør, restaurant 
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4.3.2  KompeteNcebehov 
går på tværs aF seKtorer 
og oplaNde
En anden interessant pointe er, at virksomhederne på tværs af sektorerne i spørgeskemaundersøgelsen ser 
ud til at være meget enige om, hvilke generelle kompetencer de i højeste grad vil efterspørge de kommende 
5 år. I forlængelse af dette kan det konstateres, at kompetencebehovet kun ændres forholdsvis langsomt – i 
hvert fald i forhold til de mere generelle og generiske kompetencer. Fleksibilitet, innovation, kreativitet og 
samarbejdsevner blev således også i FremKom 1-projektet fremhævet som nogle af de mest efterspurgte kom-
petencer på tværs af klynger og sektorer. 

Inden for de enkelte sektorer kan der være lidt hurtigere skift i 

de specialiserede og mere fagtekniske kompetencer. blandt an-

det stiller den hurtige teknologiske udvikling inden for it-udstyr 

og software ofte store krav til den løbende kompetenceudvikling 

blandt medarbejderne inden for sektorer som IKt og finans og 

vidensservice. For andre, som eksempelvis producenter af fø-

devarer, legetøj eller kemiske produkter er det skift i lovkrav og 

regler relateret til hygiejne, sikkerhed og miljø, som man løbende 

må sikre sig, at de relevante medarbejdere har viden om, og at 

de får de nødvendige kurser og eventuelle certificeringer. 

som tidligere nævnt har analysen også afdækket eventuelle for-

skelle i arbejdskraft og kompetencebehov i regionens oplande. 

mens der ser ud til at være relativt store forskelle imellem op-

landenes vækstperspektiver, er der ingen forskelle i, hvilke ge-

nerelle kompetencer virksomhederne i de forskellige oplande for-

venter at få behov for. som det vil blive gennemgået senere, er 

det dog ofte en særdeles vanskelig opgave for virksomhederne i 

regionens yderområder i thy-mors og vendsyssel at skaffe højt 

specialiserede kompetencer, herunder særligt højtuddannet ar-

bejdskraft.
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4.4  FoKus på ledelse og 
KommuNIKatIoN I det 
oFFeNtlIge
Inden for det offentlige lægges der også meget stor vægt på, at medarbejdere i højere og højere grad skal 
være innovative, fleksible og i stand til at tage ansvar for egne opgaver og lede sig selv. Det som flest af de of-
fentlige organisationer i spørgeskemaundersøgelsen mener, de vil få behov for, er dog kompetencer relateret 
til kommunikation (se figur 4.4 næste side). Den meget markante efterspørgsel efter kommunikationskompe-
tencer hænger formentlig tæt sammen med tendensen mod, at de offentlige aktører i voksende grad forventes 
at være udadvendte og informative og parate til at gå i tæt dialog med brugerne.

I høj grad I nogen grad

Figur 4.4 Den fremtidige kompetenceefterspørgsel blant offentlige arbejdsgivere i Region Nordjylland
     Andelen af arbejdsgivere der i nogen eller høj grad vil efterspørge de pågældende kompetencer frem til 2016

Kilde: Oxford Research 2011 
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Interessant er det desuden, at ’ledelse’ er den jobfunktion, som 

flest af de offentlige aktører mener i nogen eller høj grad at få 

behov for de kommende 5 år (se figur 4.5 næste side). ses der 

på, hvilke kompetencer de offentlige virksomheder efterspørger 

på ledelsesniveau inden for de næste 5 år, er det især innova-

tionsledelse, økonomiske og finansielle kompetencer og evnen til 

at skabe netværk, samarbejder og alliancer. Kombinationen af 

disse kompetencer vurderes særligt relevante og interessante i 

et perspektiv, hvor stramme økonomiske rammer og forståelse af 

disse skaber forudsætning for driften af de offentlige virksomhe-

der, mens kompetencer inden for innovationsledelse og entrepre-

nørskab skal sørge for, at de offentlige opgaver kan gentænkes, 

så de fremadrettet kan produceres både bedre og billigere. en 

ekspert og en kommunal leder udtrykker det således:

”en  tværgående t ing ,  der  b l iver  v ig t ig ,  er  forandr ingsparathed og 
forandr ings lede lse .  den o f fent l ige  sektor  er  i  k ra f t ig  forandr ing ,  og 
lede lsen ska l  tænke f remadret te t .  en  v ig t ig  d imens ion  b l iver  evnen 
t i l  a t  k igge t i l  s iden og derved skabe samspi l  med andre  områder. ”  
ekspert i offentlig forvaltning, aalborg universitet 

”der  kommer f lere  og  f lere  brugere  og  ikke  f lere  ressourcer.  med-
arbe jderne op lever ,  a t  de  b l iver  presset ,  og  a t  de  ikke  kan levere 
den omsorg ,  som de har  kunnet  h id t i l .  jeg  t ror ,  a t  v i  b l iver  nødt  t i l 
a t  omtænke den måde,  v i  har  passet  fo lk  på .  vi  b l iver  nødt  t i l  a t 
sørge for ,  a t  f le re  b l iver  se lvh ju lpne.  samarbe jdsevner  og  team-
fors tåe lse  t i l  a t  kunne samarbe jde  på  tværs  a f  faggrupper  og  sek-
torer  t ror  jeg  der for  b l iver  r ig t ig t  v ig t ig t . ”
Kommunal leder inden for pleje og omsorg 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 %

Figur 4.5 Efterspørgsel efter jobfunktioner blandt offentlige arbejdsgivere i Region Nordjylland
     Andelen af offentlige virksomheder, der i nogen eller høj grad vil efterspørge  medarbejdere til at varetage de
      pågældende jobfunktioner frem til 2016

Kilde: Oxford Research 2011 
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specialister er typisk personer, der udover en længere uddan-

nelse har flere års arbejdserfaring bag sig. de er derfor ofte eta-

blerede i forhold til familie og ejendom og kan derfor være svære 

at få til at flytte til regionen. en del specialister flytter gerne ef-

ter de gode job, men foretrækker dog typisk de helt store byer, 

hvor kultur og fritidstilbuddene samt videre jobmuligheder er væ-

sentligt flere end i region Nordjylland. en del af de interviewede 

virksomheder, som har filialer eller salgs- og servicekontorer i 

aarhus og København, har dog forsøgt at løse problemet ved at 

ansætte specialister på disse kontorer. 

”spec ia l i s ter  kan være svære a t  rekrut tere .  For  os  er  det  eksem-
pe lv is  svært  a t  få  fa t  på  agronomer.  de f les te  b l iver  jo  uddannet 
f ra  Ku l i fe  i  København og det  er  meget  svært  a t  få  fo lk  t i l  a t 
f ly t te  t i l  en  l i l l e  by  i  reg ion  Nord jy l land,  hv is  de  ikke  l ige  har 
nog le  fami l iære  bånd t i l  området . ”
hr leder, mellemstor vidensservice virksomhed  

”det  er  i kke  nemt  a t  få  fa t  i  spec ia l i s ter.  Nog le  gange lykkes  det 
a t  f inde  en  og andre  gange må man nø jes  med en,  der  er  ha lv t  så 
god og så  e f teruddanne dem.  For  os  i  aa lborg  mener  jeg  dog ikke , 
det  er  så  s lemt  som andre  s teder  i  reg ionen.”
direktør, mindre IKt-virksomhed 

”he l t  overordnet  har  v i  i kke  ha f t  svært  ved a t  rekrut tere .  der  er 
dog enke l te  pro f i le r ,  som kan være svære e l ler  umul ige  a t  få  fa t 
på  i  Freder ikshavn.  det  kan eksempelv is  være en  udfordr ing  a t  få 
spec ia l i s ter  inden for  nog le  a f  vores  i t -sys temer.  det te  har  v i  p t . 
løs t  ved a t  ansætte  en  række a f  vores  spec ia l i s ter  i  vores  a fde l ing 
i  København.” 
hr ansvarlig, mellemstor virksomhed inden for handel- og forretningsservice 

4.5  svært at sKaFFe 
specIalIster
Selvom virksomhederne generelt ikke forventer at få vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejds-
kraft de kommende år, er der dog en del virksomheder, der understreger, at de allerede i dag har vanskeligt 
ved at skaffe specialister. Rent kvantitativt fylder specialisterne ikke meget i det samlede rekrutteringsbehov, 
men de er som oftest meget svære at erstatte og udfylder vigtige strategiske funktioner i virksomhederne. 
Særligt de virksomheder, som ligger i regionens udkantsområder, hvor der er langt til både Aalborg og Aarhus, 
har allerede i dag store udfordringer ved at skaffe specialister. 
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lufthavnen i aalborg bliver desuden af mange virksomheder i 

hele regionen fremhævet som yderst vigtig i forhold til at kunne 

mødes med kunder og samarbejdspartnere. den gør også, at  

regionen bliver mere attraktiv at flytte til for personer, der kom-

mer fra København og sjælland, da transporttiden i forhold til at 

besøge familie og venner er langt mere overkommelig med fly. 

” jeg  må også unders t rege v ig t igheden a f  en  god in f ras t ruktur  i 
reg ionen.  vi  har  se lv  en  de l  medarbe jdere ,  der  pend ler  f ra  aa lborg 
og  aarhus  hver  dag.  men v i  l igger  også  godt  l ige  i  nærheden a f 
motorve jen .  lu f thavnen er  også  u t ro l ig  v ig t ig .  det  er  vores  k lare 
fornemmelse ,  a t  det  betyder  meget  i  forho ld  t i l  a t  få  hø j tuddan-
nede t i l  a t  bosætte  s ig  i  reg ionen,  a t  der  er  gode forb inde lser  t i l 
eksempelv is  Købehavn.”
hr leder, mellemstor vidensservice virksomhed  

4.5.1. de helt overordNede 
rammebetINgelser er vIgtIge
I forlængelse af udfordringerne med at rekruttere og fastholde specialister fremhæver mange virksomheder 
det vigtige i at have en god og effektiv infrastruktur i regionen. Mange af de nordjyske virksomheder uden 
for Aalborg, der beskæftiger højtuddannet arbejdskraft, har i dag mange medarbejdere, der hver dag pendler 
til arbejde fra Aalborg eller fra nogle af de lidt større, nærliggende byer uden for regionen som Randers og 
Viborg. Virksomhederne nord for Aalborg fremhæver, at motorvejsforbindelsen er vigtig, da det gør det hur-
tigt og let at pendle fra Aalborg. Flere virksomheder vest for Aalborg, blandt andet i Thy-Mors området og 
det vestlige Vendsyssel, har til gengæld efterlyst en (nord-)vestgående motorvej fra Aalborg for at få bedre 
muligheder for at tiltrække pendlere fra Aalborg-området.    

Flere af virksomhederne mener, at dette er en tendens, der for-

mentligt vil øges de kommende år blandt de nordjyske virksom-

heder, der har kontorer i de store danske eller udenlandske byer.  

på sigt vil det derfor kunne betyde, at de centrale og videnstunge 

dele af virksomhederne gradvist bliver rykket ud af regionen. 

herudover er der naturligvis også en lang række nordjyske virk-

somheder uden filialer i aarhus og København, som vil få store 

vanskeligheder ved rekruttere de nødvendige specialister. 

Foto: VisitAalborg
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lokale uddannelsesmuligheder som folkeskoler og gymnasier 

bliver også fremhævet af mange af virksomhederne i regionens 

udkantsområder som værende yderst vigtige i forhold til at re-

kruttere og fastholde højtuddannede. dette skyldes, at de højt-

uddannedes typisk er meget bevidste om, hvilke skole- og ud-

dannelsesmuligheder der er for deres børn i lokalområdet. en 

direktør for et pengeinstitut i thy-mors-området udtrykker det 

meget klart:

”For os såvel  som for  hele området  er  det  yderst  v igt igt ,  at  pol i t i -
kerne sørger for  at  b ibeholde de uddannelsest i lbud,  der  er  i  områ-
det  l ige nu.  hvis  først  uddannelsesstederne ryger,  så f lyt ter  a l le  de 
unge også,  og det  b l iver  umul igt  at  t i l t række fo lk ,  som har børn.  der 
er  jo  ingen børnefami l ier ,  der  g ider  bosætte s ig et  s ted,  hvor der er 
40 km t i l  nærmeste gymnasium el ler  handelsskole.  s let  ikke de høj t-
uddannede fami l ier ,  hvor forældrene har en k lar  forventning om, at 
deres børn skal  på gymnasiet  e l ler  handelsskolen.”
direktør, mindre pengeinstitut

Foto: Michael Damsgaard
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I forhold efteruddannelse er det ofte inden for ledelse, projekt-

ledelse, økonomi og specialiserede fagtekniske områder, at virk-

somhederne efterspørger kurser. Nye regler og lovkrav, herun-

der også fra eu’s side, inden for eksempelvis fødevarehygiejne, 

miljø, regnskabsregler og sikkerhed er dog også noget, som i sti-

gende grad skaber behov for efteruddannelse i virksomhederne. 

det meste af det mere specialiserede og fagspecifikke efterud-

dannelse rekvirerer virksomhederne uden for regionen. overord-

net set udtrykker virksomhederne i de kvalitative interview dog 

samtidig, at det ikke er vigtigt for dem, om efteruddannelses-

tilbuddene ligger i regionen, og at de generelt set er tilfredse med 

efteruddannelsestilbuddet i Nordjylland.  I spørgeskemaundersø-

gelsen er det derimod kun lidt over halvdelen af de adspurgte 

virksomheder, der i nogen eller høj grad er tilfredse med udbud-

det af efteruddannelser og deres faglige niveau (se figur 4.7 næ-

ste side). dette kan måske til dels hænge sammen med, at nogle 

virksomheder har nævnt, at de i løbet af krisen har haft svært at 

få pladser på nogle af de mere elementære efteruddannelser og 

kurser i regionen.

4.6. stort behov For 
KompeteNceudvIKlINg og 
eFteruddaNNelse 
I relation til kompetencebehov og udbuddet af kompetent arbejdskraft er det ikke kun grunduddannelser, der 
spiller en vigtig rolle. Kompetenceudvikling og efteruddannelse udgør naturligvis også et vigtigt element i 
forhold til løbende at sikre, at arbejdsstyrken har de rigtige kompetencer.  Resultaterne fra spørgeskema-
undersøgelsen til virksomhederne viser da også tydeligt, at der er et stort og erkendt behov for efter- og 
videreuddannelse blandt de nordjyske virksomheder. Som det fremgår af figur 4.6 på næste side, har hele 78 
% af de adspurgte virksomheder angivet, at de i høj eller nogen grad får behov for at efter- og videreuddanne 
medarbejdere de kommende 5 år. Fra de kvalitative interview er det desuden indtrykket, at størstedelen af 
virksomhederne arbejder forholdsvis systematisk med kompetenceudvikling og efteruddannelse. Det bør dog 
her bemærkes, at spørgeskema såvel som interview har en klar overvægt af de lidt større og mellemstore 
virksomheder i regionen. Oxford Researchs egen erfaring er, at efteruddannelsesindsatsen netop typisk halter 
mest i de helt små virksomheder.  
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Figur 4.6 Virksomhedens efteruddannelsesbehov i Region Nordjylland frem til 2016
     I hvilken grad forventer din virksomhed at få behov for at opkvalificere og/eller efteruddanne 
     medarbejdere de kommende 5 år

Kilde: Oxford Research 2011 
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Figur 4.7 Virksomhedernes tilfredshed med udbuddet af efteruddannelser i Region Nordjylland
     Andelen af virksomheder, der i nogen eller høj grad er tilfredse ,ed udbuddet af efter- og videreuddannelse i
     Region Nordjylland inden for de pågældende parametre

Kilde: Oxford Research 2011 
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udover virksomhedernes umiddelbare og erkendte behov for ef-

teruddannelse peger rapporten jo desuden på en række tenden-

ser og ændringer i samfund og erhvervsliv, som højst sandsynligt 

vil påvirke efteruddannelsesbehovet i regionen. eksempelvis må 

det antages, at der de kommende år vil opstå et øget behov for at 

opkvalificere og efteruddanne regionens mange ufaglærte. dels 

fordi at kompetencekravene til de ufaglærte øges, og dels fordi at 

personer uden formel uddannelse vil få sværere og sværere ved 

at finde beskæftigelse. herudover har rapporten som vist også 

peget på øget efterspørgsel efter medarbejdere med gode per-

sonlige kompetencer og forretningsforståelse. virksomhederne 

peger selv på, at der med fordel kunne være større fokus på disse 

kompetencer på regionens uddannelsessteder, men det kan også 

tænkes, at det vil være nødvendigt med en øget efteruddannel-

sesindsats for at få styrket de personlige kompetencer blandt 

virksomhedernes eksisterende medarbejdere.
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AppeNDIKS:  metode
I dette kapitel beskrives analyseprocessen og de an-
vendte dataindsamlingsmetoder mere detaljeret. Da-
taindsamlingen blev fra starten inddelt i 5 successive 
faser, der repræsenterede forskellige analyse- og 
dataindsamlingsmetoder således, at kompetence- og 
arbejdskraftbehovet i Nordjylland er blevet belyst fra 
flere forskellige vinkler og via forskellige kilder: 

• Fase 1: Kvantitativ analyse baseret på registerdata 

• Fase 2: ekspertinterview

• Fase 3: survey til virksomheder og offentlige organisationer i  

 region Nordjylland

• Fase 4: Kvalitative interview med virksomheder i region  

 Nordjylland

• Fase 5: ekspertseminar

analysen dækker desuden hele det nordjyske arbejdsmarked for-

delt på 16 forskellige sektorer. I tabel 5.1 er sektorerne nærmere 

beskrevet.

Tabel.5.1:.Sektorer.i.analysen

Sektor Beskrivelse/definition

Fødevarer og støtteerhverv
omfatter virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der 
forarbejder og fremstiller fødevarer, samt støtte- og rådgivningsvirksomheder inden for 
fødevaresektoren.

møbel, beklædning og støtteerhverv
producenter af møbler, tøj, sko samt virksomheder der fremstiller tekstiler, garn skind m.v. 
omfatter desuden virksomheder, der designer, udvikler og markedsfører møbler eller beklæd-
ning.

Kultur, turisme og event 
hotel- og restaurationsvirksomheder samt virksomheder og institutioner, der beskæftiger sig 
med kultur og forlystelser.

oplevelsesindustri 
producenter af trykte og indspillede medier, samt virksomheder, der fremstiller produkter 
som har en æstetisk eller nydelsesmæssig karakter, herunder smykker, musikinstrumenter, 
legetøj mv.  

IKt 
virksomheder, som udvikler og producerer produkter og tjenesteydelser inden for It, edb-
software og telekommunikation.

energi og miljø og støtteerhverv
virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og 
behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil.

transport og støtteerhverv
virksomheder, der transporterer gods og personer, post- og kurertjeneste, handels- og 
rådgivningsvirksomheder i tilknytning til transportsektoren, samt virksomheder, der arbejder 
med fremstilling og reparation af transportmidler.

byggeri og støtteerhverv
virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, samt producen-
ter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger.

metalindustri 
omfatter brydning af metalmalme, fremstilling af rå-metaller, samt fremstilling støbning og 
smedning af metalprodukter. omfatter desuden fremstilling af maskiner til metalindustri.

sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico 
virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik mm., samt sundheds-
væsen, herunder institutioner med behandling af fysiske og psykiske lidelser. 

Finans, forsikring og videnservice 

virksomheder, som beskæftiger sig med finansielle transaktioner og investeringer, herunder 
penge- og realkreditinstitutter, holdingselskaber, kapitalfonde mv., samt virksomheder der 
leverer/og administrerer forsikring og pension. omfatter desuden virksomheder beskæftiget 
med virksomhedsrådgivning og analyse.

handel og forretningsservice i øvrigt 
omfatter virksomheder inden for agenturhandel, engros- og detailhandel, samt diverse virk-
somheder beskæftiget med at levere specialiseret service, eksempelvis call-centre vagt- og 
sikkerhedstjenester, fotokopiering mv.

øvrig produktion 

dækker diverse private virksomheder, som er beskæftiget med udvinding, forarbejdning 
eller fremstilling af en lang række produkter og halvfabrikata som ikke hører logisk hjemme i 
nogen af de øvrige erhvervssektorer, eksempelvis fremstilling af træemballage, basisplast og 
sprængstoffer.

uddannelse 
omfatter uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, herunder folke- og privatskoler, ungdoms-
uddannelser, erhvervsfaglige og videregående uddannelser, samt ydelser og rådgivning i 
forbindelse hermed.

pleje og omsorg 
dækker institutioner inden for plejesektoren, herunder daginstitutioner for børn og unge, 
plejehjem og beskyttede boliger, men også flygtninge- og asylcentre, familiepleje mv.

offentlig administration og organisationer 

omfatter generel offentlig forvaltning af sociale og økonomiske forhold i stat, regioner og 
kommuner, samt i over-nationalt regi f.eks. eu. omfatter desuden faglige-, branche- og 
interesseorganisationer, samt drift af offentlige opgaver i forbindelse med domstole, politi- og 
brandvæsen, forsvar, biblioteker mv.    

Kilde: center for regional- & turismeforskning 2010 /oxford research 2010 
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I de følgende afsnit er de enkelte faser af analysen nærmere be-

skrevet. selve dataindsamlingen og analysearbejdet er gennem-

ført i perioden november 2010 til august 2011 af oxford research 

a/s.  dataindsamlingen er foregået i samarbejde med region 

Nordjylland samt FremKom 2-projektets følge- og styregruppe 

med repræsentanter fra relevante uddannelses-, arbejdsmar-

keds-, og erhvervspolitiske aktører i regionen. 

Medlemmer.af.FremKom.2’s.styregruppe

Navn Titel.og.organisation

henning christensen Formand for styregruppen  (region Nordjylland)

a. Neil jacobsen direktør euc Nord/veu center

hanne Kathrine Krogstrup dekan samF. aalborg universitet

cai møller Formand lo Frederikshavn 

Flemming larsen direktør væksthus Nordjylland

henrik christensen Kontorchef beskæftigelsesregionen

lars bo breddam direktør amu Nordjylland/veu center

leif eskerod direktør vuc thy-mors

mads busck Konsulent lo København

peter müller udviklingschef vuc Nordjylland

lene Zakarias chef university college Nordjylland

søren abildtrup Kommunaldirektør læsø Kommune (rep. KKr)

thomas Nielsen lektor aalborg universitet ac

torben pedersen regionalforeningssekretær dansk Industri

Medlemmer.af.FremKom.2’s.følgegruppe

Navn Titel.og.organisation

anne louise bach alstrup euc Nord/veu center

henriette rosa eduardsen university college Nordjylland

lars pilgaard beskæftigelsesregion Nordjylland

lars rune møller region Nordjylland

louise langbo mayer region Nordjylland

morten lund dam amu Nordjylland/veu center

Frederik rottbøll region Nordjylland

rasmus conradsen ac aalborg universitet

jane ribergaard holm region Nordjylland
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4.7  KvaNtItatIv aNalyse
Som en første del af den samlede analyse gennemførte Oxford Research i tæt samarbejde med Region Nord-
jylland en ren kvantitativ analyse af det fremtidige udbud og efterspørgsel på det nordjyske arbejdsmarked. 
Formålet med analysen var at komme med et første bud på de tendenser, der vil gøre sig gældende i forhold 
til arbejdskraft- og kompetencebehovet i regionen frem til 2016. 

den kvantitative analyses hovedgreb var at gennemgå og sam-

menligne det fremtidige udbud og efterspørgsel af arbejdskraft i 

region Nordjylland i forhold til sektorer, uddannelsesbaggrunde 

og jobfunktioner.  herudover blev der også gennemgået en række 

andre betydelige data som eksempelvis pendlingsmønstre og til- 

og fraflytningstal. 

analysen baserede sig på fremskrivninger, der blev genereret ud 

fra historiske beskæftigelses- og væksttal, på befolkningsprogno-

ser og på Finansministeriets forventninger til den fremtidige øko-

nomiske vækst i danmark. Fremskrivningerne beskriver således 

i høj grad den fremtidige udvikling efter, hvordan virkeligheden 

så ud i 2010 og 2011 og tager eksempelvis ikke højde for nye 

og spirende erhvervsmæssige tendenser, potentialet i nye væk-

sterhverv eller regionale erhvervsudviklingstiltag. det er derfor 

vigtigt at understrege, at resultaterne af den kvantitative analyse 

skal ses som et bud på den fremtidige udvikling og ikke som ’den 

endelige sandhed’ omkring den fremtidige erhvervsudvikling og 

arbejdskraftsituation i region Nordjylland.  

Data.fra.’SAM-K.Line-modellen’. .
data til analysen blev trukket fra sam-K line-modellen, der 

er udviklet af center for regional- og turismeforskning (crt). 

sam-K er et regionalt samfundsregnskab (social accounting ma-

tricer for Kommuner) og fungerer som en udvidet udgave af de 

regionale regnskaber, som for danmark opstilles af danmarks 

statistik. sam-K giver en fleksibel beskrivelse af den økonomi-

ske og den erhvervs- og beskæftigelsesmæssige aktivitet i de 

danske kommuner og regioner. line er en lokaløkonomisk model 

til fremskrivning og konsekvensberegning af den lokale økonomi. 

line giver – på nærmere specificerede forudsætninger – en frem-

skrivning af udviklingen for de lokale erhverv og arbejdsmarked- 

er med forskellige tidshorisonter. 

Definitioner.på.udbud.og.efterspørgsel

•. efterspørgsel: Variable, der knytter sig til de beskæf-

tigede i regionens virksomheder. Altså ansatte i virk-

somheder beliggende inden for regionen, uanset hvor 

den beskæftigede har bopæl.

•. Udbud:. Variable, der knytter sig til arbejdsstyrken. 

Det vil sige personer i arbejdsstyrken bosat i regionen.

Fremskrivningen.med.Line.for.2010.og.fremefter.bygger.på:.

• Fremskrivning af hele landets økonomiske udvikling, 

som baserer sig på finans-ministeriets konjunkturvur-

dering fra august 2010 for 2010 og 2011 samt rege-

ringens konvergensprogram. I fremskrivningen er ind-

lagt trends i:

- Eksportens sammensætning på varegrupper, således 

at serviceeksport vinder relativt frem, mens eksport 

af landbrugsvarer og basale industrivarer relativt får 

mindre vægt. 

- Udviklingen i erhvervenes arbejdsproduktivitet (det 

omvendte beskæftigelsesindhold), således at arbejds-

produktiviteten (beskæftigelsesindhold) inden for land-

brugs- og de basale industrierhverv vokser relativt 

hurtigere og relativt langsommere inden for privat og 

offentlig service. 

• Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra maj 2010 

samt befolkningsdata pr. 1. januar 2010 (indgår som 

ultimo-folketallet for 2009) 

• National (ADAM-fremskrivning) af modellens eksoge-

ne variabler, bortset fra 

- Kommunefordelte trends af erhvervsbeskæftigelsens 

sammensætning på køn, alder og uddannelse for perio-

den 1996 til 2008 

- Kommunefordelte trends i pendling mellem arbejds-

sted og bopæl for perioden 1996 til 2008 

• DREAM-data vedr. arbejdsløshed for 2010, som forud-

sættes videreført til 2011 

• Korrektion af udviklingen i det individuelle offentlige 

forbrug med demografisk udvikling.
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4.8  eKspertINtervIeW

4.9  vIrKsomhedssurvey

I anden fase af analysen gennemførte Oxford Research en lang række kvalitative interview med eksperter og 
repræsentanter i regionen fra de 16 forskellige sektorer, der indgår i FremKom 2-analysen. Eksperterne blev 
udvalgt efter det kriterium, at de skulle have dybdegående og strategisk indsigt i den pågældende sektor. Der 
blev som minimum gennemført to interview per sektor.

I den tredje fase af FremKom 2-analysen gennemførte Oxford Research i samarbejde med Norstat A/S en 
større spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og de vigtigste offentlige arbejdsgivere i regionen. For-
målet med spørgeskemaet var dels at få kvantitative data, der kunne supplere og uddybe resultaterne af de 
registermæssige fremskrivninger i fase 1 og at få afprøvet de hypoteser omkring udviklingstendenser og ar-
bejdskraftbehov, der blev genereret via de kvalitative interview med eksperter i fase 2.   

Blandt.de.resterende.12.sektorer,.der.alle.er.domineret.

af.private.virksomheder,.blev.der.gennemført.en.telefon-

survey.til.i.alt.800.virksomheder..For.at.sikre.et.rimeligt.

antal.besvarelser.inden.for.hver.af.de.12.private.sekto-

rer.blev.interviewene.opdelt. i.kvoter.på.mellem.20-100.

interview.afhængig.af.sektorernes.størrelse..Antallet.af.

interview.blev.således.fordelt.som.følgende:

• Byggeri: 101

• Energi og miljø: 65

• Finans og videnservice: 68

• Fødevare: 100

• Handel: 91

• IKT: 40

• Turisme: 65

• Metal: 20

• Møbel og beklædning: 70

• Oplevelse: 40

• Transport: 100

• Øvrig produktion: 40

Formålet med ekspertinterviewene var at kvalificere de kvantita-

tive data fra fase 1 med kvalitative og nuancerede data fra eks-

perter, der er tæt på hver af de enkelte brancher. herudover blev 

ekspertinterviewene også brugt til at identificere vigtige trends 

og udviklingstendenser inden for hver af de 16 sektorer i forhold 

til det fremtidige kompetence- og arbejdskraftbehov.  

eksperterne til interviewene blev identificeret og udvalgt i sam-

arbejde med projektets følgegruppe samt ressourcepersoner fra 

region Nordjylland. eksperterne blev udvalgt således, at arbejds-

markedets og erhvervslivets mange forskellige aktører, såsom 

uddannelsesinstitutioner, virksomheder, offentlige arbejdsgivere 

og arbejdstagerforeninger, så vidt muligt var repræsenteret. der 

blev i alt gennemført 35 personlige ekspertinterview. hertil kom 

en fokusgruppe med en række tværgående regionale eksperter, 

hvor regionens fremtidige potentialer og udfordringer på tværs 

af de 16 sektorer blev diskuteret. Interviewene med sektoreks-

perterne blev gennemført som personlige semistrukturerede  

interview.

spørgeskemaundersøgelsen var oprindeligt tænkt som én fælles 

spørgeskemaundersøgelse til både offentlige og private virksom-

heder. rent metodisk og validitetsmæssigt kan det dog være pro-

blematisk at inkludere de offentlige arbejdsgivere i en fælles sur-

vey, da disse typisk er få - men til gengæld store arbejdsgivere. 

hver kommune, hospital samt regionen selv vil, trods deres stør-

relse, kun indgå som én enhed/én besvarelse i en spørgeskema-

undersøgelse og vil derfor let ’forsvinde’ i resultaterne grundet 

den store overvægt af private virksomheder. 

herudover ville det i en stor generel undersøgelse være svært 

at indfange, at kommunerne eksempelvis har vidt forskellige ar-

bejdskraft- og kompetencebehov i forhold til, om det er skole-

området, plejeområdet eller selve administrationen, der tænkes 

på. på denne baggrund blev der i stedet gennemført en særskilt 

spørgeskemaundersøgelse til de offentlige aktører inden for de 

4 sektorer - uddannelse, sundhed, pleje og omsorg og offentlig 

administration - der er domineret af offentlige institutioner.  
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Inden for hver sektor er virksomhederne blevet kontaktet i priori-

teret rækkefølge i forhold til størrelse, således at virksomhederne 

med flest ansatte er blevet kontaktet først. har en virksomhed 

ikke ønsket at deltage, eller har det af andre årsager ikke har væ-

ret muligt at gennemføre et interview, er den næste virksomhed 

på listen blevet kontaktet. da de mindre virksomheder dominerer 

inden for de fleste sektorer, har dette også slået igennem i an-

tallet af små- og mellemstore virksomheder, der har deltaget i 

spørgeskemaundersøgelsen (se figur 5.1). 

andelen af små virksomheder er dog i undersøgelsen væsentligt 

mindre end andelen af små virksomheder generelt i region Nord-

jylland. I regionen er der omkring 18.000 private virksomheder 

med minimum en ansat. heraf udgør de små virksomheder med 

1-10 ansatte lidt over 80 % af den samlede virksomhedsbestand.  

samtidig udgør store virksomheder med mere end 250 ansatte 

mindre end 0,5 % af den nordjyske virksomhedsbestand, hvor-

imod de udgør 3 % af populationen i undersøgelsen. undersø-

gelsen er altså ikke repræsentativ, hvad angår virksomhedernes 

størrelse. da det er de større virksomheder, der typisk beskæfti-

ger størstedelen af arbejdsstyrken, har det dog været et bevidst 

valg i undersøgelsen at gå efter at få en højere andel af de store 

virksomheder med.

0 %
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0-10 medarbejdere 11-50 medarbejdere 51-250 medarbejdere
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Figur 5.1 Fordeling af virksomheder i spørgeskemaundersøgelsen efter størrelse

Kilde: Oxford Research 2011 

251+ medarbejdere
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4.9.1  survey tIl 
oFFeNtlIge arbejdsgIvere
Som nævnt blev der gennemført en særskilt survey til de offentlige aktører inden for de 4 sektorer - Uddan-
nelse, Sundhed, Pleje og omsorg og Offentlig administration.

efterfølgende blev samtlige personer, der ikke havde besvaret 

skemaet, ringet op pr. telefon og fik her muligheden for at få 

gensendt skemaet eller at gennemføre det som telefoninterview. 

I alt besvarede 36 offentlige ledere spørgeskemaundersøgelsen.

ved udvælgelsen af respondenter til surveyen blev der lagt vægt 

på, at respondenterne skulle have et relevant personalemæssigt 

ansvar samt strategisk indsigt i afdelingens/institutionens fremti-

dige medarbejder- og kompetencebehov. dette betød, at antallet 

af personer, der potentielt kunnet besvare spørgeskemaet, var 

relativt begrænset. der har således været tale om en bevidst pri-

oritering af kvaliteten af de respondenter, der er udvalgt, og som 

har indvilget i at besvare spørgeskemaet frem for kvantiteten. 

det er oxford researchs vurdering, at denne metode, selvom 

den medfører, at antallet af besvarelser er lille, medfører en høj 

kvalitet af besvarelserne. antallet af interview er fordelt som føl-

gende på de 4 offentlige sektorer:

• pleje og omsorg: 14

• undervisning: 11

• offentlig administration: 8

• sundhed: 3

Spørgeskemaundersøgelsen. blev. gennemført. som. en.

kombineret.e-mail-.og.telefonundersøgelse..I.første.om-

gang,. blev. spørgeskemaet. udsendt. elektronisk. til. knap.

50.personer..Mere.præcist.drejede.dette.sig.om:

• Relevante ledere fra samtlige af regionens kommuner, 

det vil sige:

- Ansvarlige på pleje og omsorgsområdet – ældre

- Ansvarlige på pleje og omsorgsområdet – børn og unge

- Ansvarlige på skoleområdet

- Ansvarlige for den overordnede personaleledelse på 

selve kommunen

• 3 nøglepersoner fra Regionshuset inden for sundhed 

og for den overordnede personaleledelse 

• En leder fra hver af de videregående uddannelses-

institutioner og erhvervsfaglige uddannelser i regionen

• Centrale personer fra hver af regionens sygehuse.
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4.10  KvalItatIve 
vIrKsomhedsINtervIeW

4.11  eKspertsemINar

For at få et mere nuanceret billede af de nordjyske virksomheders fremtidige arbejdskraft- og kompetencebe-
hov blev der i fase 4 af analysen gennemført 60 kvalitative interview med virksomheder i Region Nordjylland.

Som et sidste led i analysen blev analysens konklusioner og anbefalinger diskuteret og valideret på et ekspert-
seminar. Samtlige sektoreksperter samt de tværgående eksperter, der blev interviewet i fase 2, blev inviteret 
til seminaret. På seminaret deltog desuden både følge- og styregruppe for FremKom 2.  Seminaret afholdtes 
som et halvdagsseminar den 28. juni 2011. Kommentarer og input fra seminaret er indarbejdet i herværende 
rapport. 

virksomhederne blev udvalgt således, at både de 12 sektorer og 

de fire oplande var repræsenteret.  Konkret blev der gennemført 

interview med én virksomhed fra hver af de tolv sektorer i hvert 

opland.

som supplement til disse interview blev der gennemført 10 in-

terview med nordjyske gazellevirksomheder8. Ideen med også at 

interviewe gazellevirksomheder var dels, at disse virksomheder 

som oftest har friske erfaringer med at rekruttere nye medarbej-

dere, og dels at gazellevirksomhederne må antages at være en 

slags repræsentanter for de sektorer og virksomhedstyper, der 

potentielt set vil opleve vækst de kommende år.

de sidste to interview blev gennemført med medico-virksomhe-

der. medico-området hører i analysen under sundhedssektoren, 

som er domineret af offentlige institutioner. det meget begræn-

sede antal medico-virksomheder i regionen gjorde det dels umu-

ligt at medtage dem i virksomhedssurveyen, og dels var det ikke 

muligt at identificere medico-virksomheder i alle fire oplande. 

der blev derfor i stedet gennemført interview med to, set ud fra 

et vækstperspektiv, særligt interessante medico-virksomheder, 

som blev identificeret i samarbejde med regionen. 

Interviewene blev gennemført som semistrukturerede, person- 

lige interview. Kriterierne til interviewpersonerne var, at de 

skulle have indsigt i virksomhedens strategi, udvikling og dens 

arbejdskraft- og kompetencebehov. I praksis betød dette, at de 

fleste interviewpersoner har været direktører eller ledere af virk-

somhedernes hr- og personaleafdelinger.  

8 Virksomheder kåret som Gazellevirksomheder af Børsen i 2010. Kriterierne for at blive udvalgt til Gazellevirksomhed er bl.a. kraftig og vedvarende vækst 
i omsætning og antal ansatte. 
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