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Den fremt id ige vækst  og udvik l ing i  Nord jy l land er  s tærkt  a fhængig af  medarbejdere med de 
ret tekompetencer.  Derfor  er  det  med g læde,  a t  par tnerskabet  bag FremKom-analyserne nu 
kan præsentere den nyeste  analyse af  f remt idens nord jyske kompetencebehov -  FremKom 3. 

L ige som FremKom 1 f ra  2008 og FremKom 2 f ra  2012 bygger  FremKom 3 på en række ana-
lyser  og in terv iews om udbud og ef terspørgse l  på arbe jdskraf t  og kompetencer  fem år  f rem i 
t iden. 

Ud over  a t  tegne et  overordnet  af  b i l lede af  s i tuat ionen i  Nord jy l land g iver  FremKom en 
deta l jeret  inds ig t  i  kompetencebehovene i  16 forske l l ige sektorer  og i  4  geograf iske op lande; 
Himmer land,  Thy-Mors,  Vendsysse l  og Aalborg. 

FremKom 3 er ,  l ige  som de øvr ige analyser ,  mul igg jor t  på baggrund af  en s tor  nord jysk 
opbakning og et  s tærkt  samarbejde mel lem s tra teg iske aktører  f ra  beskæft ige lses- ,  uddan-
nelses-  og erhvervsområdet .  Det  b idrager  så ledes t i l  en sammenhængende indsats  i  forho ld 
t i l  løsn ingen af  nord jyske udfordr inger.

FremKom 3 er  på det  konkrete  p lan gennemfør t  med ass is tance f ra  e t  eksternt  konsu lent-
f i rma,  som har  været  rundt  på det  nord jyske arbe jdsmarked og ta l t  med eksper ter  og ledere 
–fra  såvel  den pr ivatesektor  som den of fent l ige.  En lang række nord jyske in teressenter  har 
været  inddraget  i  processen og b idraget  med både in format ion og kva l i te tss ikr ing.

Resul ta terne af  FremKom 3 g iver ,  over  en bred f ront ,s tof  t i l  e f ter tanke.Det  er  in teressant ,  a t 
der  på tværs af  sektorer  og op lande ser  ud t i l  a t  være en ganske sær l ig  vægt  på medarbej -
dernes personl ige kompetencer ,  spec ie l t  evnen t i l  a t  indgå i  samspi l  og d ia log med andre og 
på denne v is  br inge s ine fag l ige kompetencer  i  sp i l  på den mest  opt imale  måde.

In teressant ,  e l ler  tankevækkende,  er  det  også,  a t  manglen på både fag lærte  og eksper ter 
s tad ig  er  den he l t  s tore udfordr ing.  På det te  fe l t  fors tærker  FremKom 3 det  b i l lede,  som 
også FremKom 2 tegnede. 

Resu l ta terne af  FremKom 3 ska l  fungere som input  t i l  både aktører ,  der  udbyder  og aktører , 
der  ef terspørger  kompetenceudvik l ing.  FremKom 3 er  så ledes både et  op læg t i l  debat  og t i l 
handl ing. 

Det  er  derfor  hens ig ten a t  sprede den nye v iden gennem seminarer ,  workshops og møder 
rundt  om i  reg ionen og på denne baggrund indsamle tanker  og ideer  t i l  konkret , f remadret te t 
handl ing. 

FremKom 3-analysens resu l ta ter  kan f r i t  downloades på FremKom’s h jemmeside:  
www.fremkom.dk

Foto: Holger Leue

FREMKOM – FREMTIDENS 
NORDJYSKE KOMPETENCEBEHOV

Ulla Astman
Formand
Vækst forum Nord jy l land



MINI HOVEDRAPPORT |3

1 Om FremKom .............................................................................................................. 4

2 Væksten stiller nye krav .............................................................................................. 5

2.1 Stigende beskæftigelse i private virksomheder ............................................................................... 6

2.2 Mangel på specialister og faglærte ................................................................................................. 8

2.3 Arbejdskraften pendler længere ................................................................................................... 10

3 Personlige og faglige kompetencer bliver fremtidens vækstpotentiale ........................ 11

3.1 Hvad er kompetencer? ................................................................................................................. 12

3.2 Hovedtendenser i kompetencebehovet i Nordjylland ..................................................................... 14

4 Udfordringer og anbefalinger .................................................................................... 16

4.1 Anbefalinger ................................................................................................................................ 18

INDHOLD



4| MINI HOVEDRAPPORT

1 OM FREMKOM

Fremkom 3 er tredje analyse i rækken af analyser af fremtidens 

kompetenceudfordringer i Nordjylland. FremKom 3 analyserer 

det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på fire oplande - 

Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel samt16 sektorer. 

Sektorerne er inddelt efter en værdikædebetragtning. Det vil sige 

alle de underbrancher, som leverer ydelser til sektoren indgår i 

sektoren. Eksempelvis indgår producenter af byggematerialer og 

ingeniørrådgivning inden for byggeri i sektoren Byggeri og støt-

teerhverv. 

Foruden denne mini-hovedrapport, er resultaterne af FremKom 3 

afrapporteret i en hovedrapport og 16 sektorrapporter samt fire 

oplandsrapporter. Formålet med mini-hovedrapporten er at give 

et kortfattet billede af analysens resultater med særligt vægt på 

de kommende års behov for arbejdskraft og kompetencer i Nord-

jylland. Endelig er analysens hovedudfordringer og anbefalinger 

beskrevet bagerst i denne rapport.

FremKom 3 bygger på et omfattende analysearbej-

de, hvor der har været indsamlet data ved hjælp af 

følgende metoder:

• Registerbaserede fremskrivninger af udbud og 

efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt 

på 16 sektorer og fire oplande.

• Ekspertinterview – 40 personlige og 5 fokusgrup-

peinterview - med sektoreksperter inden for de 16 

sektorer og fire oplande.

• Spørgeskemabaserede telefoninterview blandt 

1769 private og offentlige virksomheder i hele 

regionen.

• Kvalitative interview med 60 virksomheder i de 16 

sektorer og 4 oplande.

• Ekspertseminar, hvor eksperter og interessenter 

har kommenteret og tolket resultater og konklu-

sioner.

Alle FremKomanalyser er tilgængelige på www.FremKom.dk

De 16 sektorer er:
Fødevarer og støtteerhverv Metalindustri

Møbel, beklædning og støtteerhverv Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Kultur, turisme og event Finans, forsikring og videnservice

Oplevelsesindustri Handel og forretningsservice i øvrigt 

IKT Øvrig produktion

Energi, miljø og støtteerhverv Uddannelse 

Transport og støtteerhverv Pleje og omsorg 

Byggeri og støtteerhverv Offentlig administration og organisationer
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2  VÆKSTEN 
STILLER 
NYE KRAV
• Konjunkturerne har ændret sig mærkbart siden FremKom 2 

analysen og der er en begyndende optimisme i de nordjyske 

virksomheder, kombineret med en vis forsigtighed. 

• Fremgangen drives af de private virksomheder, hvorimod 

de offentlige arbejdspladser venter uændret eller faldende 

beskæftigelse

• Der er en vis forventning om, at den økonomiske vækst ikke 

nødvendigvis skaber en tilsvarende vækst i antal jobs. Især 

fremstillingserhverv gennemgår en betydelig automatise-

ring, som reducerer medarbejderbehovet. 

”E f ter  nog le  hårde år  so lg te  v i 
ha lvde len  a f  vores  ak t ier  t i l  an-
den v i rksomhed,  som v i  nu  har 
købt  t i lbage.  Sa lget  t i l  den  an-
den v i rksomhed lagde grobund-
en for ,  a t  v i  kunne omlægge 
produkt ionen og investere  i  nye 
mask iner  og  tekno log i ,  som,  v i 
er  s ik re  på ,  har  medfør t  vores 
v i rksomheds over leve lse .  Vi  har 
øget  vores  e f fek t iv i te t  og  kunne 
opretho lde  produkt ionen,  men 
med 10  færre  ansat te .  Det te 
uden a t  gå  på  kompromis  med 
kva l i te ten” .

Direktør i nordjysk fremstillingsvirksomhed
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Væksten i beskæftigelsen i de nordjyske virksomheder ventes de 

kommende år primært at komme fra private virksomheder, hvor-

imod sektorer med mange offentlige virksomheder venter uæn-

dret eller faldende beskæftigelse.I forhold til FremKom 2 analy-

sen, er det nu tydeligere at det er den private beskæftigelse, som 

skal sikre fremgangen. 

Antallet af arbejdspladser ventes i alt at vokse med 5.800 perso-

ner i perioden 2014-2020, svarende til en vækst på 2 %. I samme 

periode ventes arbejdsstyrken at vokse med 6.800. Det stigende 

udbud af arbejdskraft er en ny tendens, siden FremKom 2 ana-

lysen. En af forklaringerne er en stigende tilbagetrækningsalder, 

som blandt andet er et resultat af reformer på efterløns- og pen-

sionsområdet. 

De mest markante ændringer i beskæftigelsen ven-

tes blandt andet at ske inden for følgende sektorer: 

• Inden for Fødevarer og støtteerhverv ventes be-

skæftigelsen at stige med 5 % frem til 2020, svar-

ende til ca. 1.800 personer. Den største stigning 

ventes i Aalborg området

• Inden for Byggeri og støtteerhverv ventes beskæf-

tigelsen at stige med 3 % frem til 2020, svarende 

til ca. 1.150 personer. Her ventes dog nedgang 

i Thy og Mors og i Himmerland, men fremgang i 

Aalborg og Vendsyssel 

• Inden for Handel og forretningsservice ventes en 

stigning i beskæftigelsen på 5 %, svarende til ca. 

1.100 personer. 

• Sektoren Pleje og omsorg ventes at miste 1 % af 

arbejdspladserne, svarende til godt og vel 300 

personer. 

Det generelle billede er, at det især er i Aalborg, at man kan 

se frem til en vækst i antallet af arbejdspladser i de kommende 

fem år. Her kan man således vente en samlet stigning i beskæf-

tigelsen på 5 %. De mest markante stigninger ventes at komme 

inden for Byggeri og støtteerhverv med ca. 1.200 personer, inden 

for Finans, forsikring og vidensservice med ca. 500 personer og 

inden for Møbel, beklædning og støtteerhverv med knap 400 per-

soner. Det er desuden værd at bemærke at man i Aalborg venter 

stigning inden for offentlig administration og organisationer. For 

den sektor ventes nedgang i alle øvrige oplande.  

 

I de øvrige oplande kan man se frem til en mere beskeden stig-

ning i antallet af arbejdspladser. 

Ifølge den statistiske fremskrivning ventes en lille nedgang i be-

skæftigelsen i Thy og Mors. Inden for Pleje og omsorg ventes 

nedgang på ca. 170 personer, inden for Byggeri og støtterhverv 

på ca. 130 personer og Sundhed, sundhedsteknologi og medico 

med ca. 100. Den mest positive udvikling ventes inden for Møbel, 

beklædning og støtteerhverv med lidt over 100 personer. Både 

den gennemførte survey og interviews med virksomheder i om-

rådet viser dog mere positive tendenser og mange private virk-

somheder giver udtryk for optimisme for fremtiden. 

I Vendsyssel ventes uændret beskæftigelse frem til 2020. Den 

mest positive udvikling ventes for Fødevarer og støtteerhverv 

med en stigning på ca. 430 personer,Finans, forsikring og videns-

service med ca. 250 og Møbel, beklædning og støtteerhverv med 

ca. 170. Den størst nedgang ventes at ske inden for Pleje og om-

sorg med ca. 340 personer. 

Også for Himmerland ventes uændret beskæftigelse de kommen-

de 5 år. Fødevarer og støtteerhverv, som er en meget stor sektor 

i Himmerland, venter en fremgang på ca. 440 personer frem til 

2020. Handel og forretningsservice venter en fremgang på ca. 

160 personer. Til gengæld ventes det at efterspørgslen efter ar-

bejdskraft inden for byggeri og støtteerhverv vil falde med knap 

180 personer. Himmerland er det eneste opland, hvor der ventes 

nedgang i den sektor. 

Surveyen blandt de nordjyske virksomheder viser, at der er store 

forskelle på forventningerne til væksten i antallet af arbejds-

pladser mellem de enkelte sektorer. I tråd med den statistiske 

fremskrivning er det især inden for de private erhverv, at der er 

optimisme at spore. 

2.1  ST IGENDE 
BESKÆFTIGELSE I 
PRIVATE VIRKSOMHEDER
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En del virksomheder er dog fortsat tilbageholdende med at øge 

antallet af medarbejdere, og giver udtryk for, at den stigende glo-

bale konkurrence og de nye teknologiske muligheder har ændret 

deres behov for arbejdskraft og kompetencer. 

Af figuren neden for fremgår virksomhedernes forventninger til 

udviklingen i beskæftigelsen frem til 2020. Øverst i figuren er IKT 

sektoren, hvor hele 77 % af virksomhederne forventer at være 

flere ansatte om fem år. Inden for Metalindustri og Øvrig produk-

tion venter 64 % af virksomhederne at være flere ansatte om fem 

år. Det er i øvrigt værd at bemærke, at virksomhederne inden for 

Metalindustri og Øvrig produktion i surveyen har mere positive 

forventninger til fremtiden, end resultaterne af den statistiske 

fremskrivning tyder på. 

De mindst positive forventninger til udviklingen i beskæftigelsen 

findes inden for Offentlig administration og organisationer, Pleje 

og omsorg og Energi, miljø og støtteerhverv hvor kun henholds-

vis 13 %, 20 % og 25 % af de adspurgte virksomheder venter flere 

ansatte de kommende 5 år.

”Behovet  for  arbe jdskra f t  i  den 
o f fent l ige  sektor  –  admin is t ra-
t ionen –  er  propor t ione l  med 
borgeranta l le t  i  kommunen.  Det 
betyder ,  a t  der  i  udkantsområ-
derne i  reg ionen på  s ig t  v i l  b l ive 
mindre  behov for  arbe jdskra f t 
i  den o f fent l ige  admin is t ra t ion . 
Modsat  v i l  der  forment l ig  være 
en  s t igende e f terspørgse l  på  ar -
be jdskra f t  i  Aa lborg  området” .

Direktør i nordjysk kommune

Energi, miljø og støtteerhverv omfatter en del forsyningsvirksom-

heder, hvor der i disse år sker en del rationaliseringer og fusioner 

af virksomheder. Det ventes at føre til faldende efterspørgsel ef-

ter arbejdskraft. 
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Kilde: Survey blandt 1769 virksomheder i Nordjylland

Figur 2.1: Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte om 5 år i de 16 sektorer
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Ser man på udviklingen i antallet af arbejdspladser opdelt på ud-

dannelsesgrupper, ventes der vækst for alle grupper, undtaget 

for de ikke-faglærte, hvor efterspørgslen ventes at falde. Dermed 

fortsætter den tendens, som har været kendt på arbejdsmarke-

det gennem mange år. Aalborg området skiller sig dog ud, idet 

der her ventes stigende efterspørgsel efter ikke-faglærte, herun-

der også personer, som har en studentereksamen som højeste 

gennemførte uddannelse. Denne udvikling skyldes formentlig, at 

de mange virksomheder, som findes Aalborg området inden for 

blandt andet dagligvarehandel, hotel og restauration og service-

virksomheder (rengøring mv.) beskæftiger mange ikke-faglærte.

Der ventes en vækst i efterspørgslen for erhvervsuddannede på 

2.453 personer og for personer med en lang videregående ud-

dannelse ventes en vækst på 2.441 personer frem 2020. Udvik-

lingstendensen er i store træk er en fortsættelse af det udvik-

lingsmønster, vi har set i FremKom 1 og 2.

Stigningen i efterspørgslen efter højtuddannede vil i de fleste si-

tuationer ikke blive et problem, fordi flere og flere gennemfører 

en videregående uddannelse. For oplandene uden for Aalborg 

kan der dog opstå rekrutteringsproblemer. Arbejdsgiverne ople-

ver, at den akademiske arbejdskraft ofte bosætter sig nær uddan-

nelsesstedet og derfor kan være svært at rekruttere til arbejds-

spladser i udkantsområder.

” Ja ,  v i  har  l id t  rekrut ter ings-
udfordr inger.  Det  er  svært  a t 
f inde  kva l i f i cerede soc ia l rådg i -
vere .  Vi  l igger  langt  væk f ra  ud-
danne lserne” .

Direktør i nordjysk kommune

2.2  MANGEL 
PÅ SPECIA-
L ISTER OG 
FAGLÆRTE



MINI HOVEDRAPPORT |9

Nogle private virksomheder oplever også rekrutteringsproble-

mer, eksempelvis i forhold til software-specialister og særligt når 

man gerne vil ansætte en medarbejder med erfaring eller med 

projektlederkompetencer. 

”Den vest l ige  de l  a f  reg ionen, 
har  det  svært ,  og  det  ER svært 
a t  t i l t række arbe jdskra f t  her , 
men det  er  v i rksomhederne se lv, 
der  ska l  t i l t række.  Vi  har  e t  ta-
lentudv ik l ings for løb ,  hvor  v i  se lv 
e f teruddanner  arbe jdskra f ten” . 

Direktør i IKT virksomhed

Det nordjyske arbejdsmarked står dog over for den udfordring, 

at udbuddet af erhvervsuddannede vil falde de kommende år. 

Mange erhvervsuddannede vil forlade arbejdsmarkedet på grund 

af alder og samtidig har antallet, som gennemfører en erhvervs-

uddannelse været faldende. 

Udfordringen er beskrevet i figur 2.2 nedenfor, som viser at for-

skellen mellem efterspørgslen efter faglærte og udbuddet snæv-

res kraftigt ind frem til 2020. Figuren viser alle erhvervsuddan-

nelser under ét og for enkelte uddannelser vil der derfor kunne 

ventes et direkte underskud af arbejdskraft i 2020. Risikoen for 

mangel vil være størst for uddannelse inden for byggeri og for 

uddannelser inden for især fremstillingserhverv, eksempelvis jern 

og metal. 

Resultaterne af surveyen viser også, at netop de faglærte er den 

gruppe, som flest virksomheder ventes at ansætte flere af.
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Kilde: Danmarks Statistik, CRT og COWIs beregninger

Figur 2.2 Udviklingen i udbuddet (-nettoindpendlingen) og efterspørgslen efter faglærte i perioden 2014-
2020. Nordjylland. Figuren tager højde for nettoindpendlingen i forbindelse med beregningen af det 
samlede udbud.
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Et særligt træk ved udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked 

er, at pendlingen mellem de fire oplande og mellem Nordjylland 

og de øvrige regioner fortsat er stigende. Den udvikling hænger 

sammen med, at et meget stort antal arbejdspladser findes i Aal-

borg. Der er altså i stigende omfang afstand mellem arbejdskraf-

tens bosætning og arbejdspladserne. 

”Vi  har  en  meget  s tab i l  arbe jds-
s tyrke ,  men det  er  tyde l ig t  a t  v i 
ska l  rekrut tere  længere  og læn-
gere  væk.  Fo lkene pend ler  lang-
ve js  f ra  i  dag,  hvor  de  før  boede 
loka l t ” .

Ejer af mindre metalvirksomhed

Ifølge den statistiske fremskrivning forventes der en relativ stor 

pendling fra både Himmerland og Vendsyssel til Aalborg. For Thy 

og Mors forholder det sig anderledes. Her er der flere, der pend-

ler til oplandet end der pendler ud. Thy og Mors oplever i disse år 

et fald i arbejdsstyrken, som betyder, at man i stigende omfang 

bliver afhængig af at arbejdskraften vil pendle til området. 

Det er dog ikke sikkert at pendlingen vil udvikle sig helt som for-

ventet. Når arbejdspladserne flytter,kan det på længere sigt på-

virke bosætningsmønstret, således at arbejdsstyrken i stigende 

grad vælger at bosætte sig i nærheden af arbejdspladserne. 

2.3  ARBEJDSKRAFTEN 
PENDLER LÆNGERE
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3  PERSONLIGE OG FAGLIGE 
KOMPETENCER BLIVER FREM-
TIDENS VÆKSTPOTENTIALE

Globaliseringen og den teknologiske udvikling er drivere for, 

hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger i Nordjylland 

de kommende år. Sammenholdt med FremKom 1 og 2 er betyd-

ningen af disse to faktorer kun blevet yderligere forstærket.

Udviklingen i kompetencebehovet peger i retningen af, at med-

arbejdernes evne til at anvende sine personlige kompetencer 

i tæt samspil med de faglige kompetencer bliver eksistentielle 

for at virksomhedernes kan udløse deres vækstpotentiale. Dette 

gæld er både for medarbejdere med videregående uddannelse, 

erhvervsfaglig uddannelse og ikke-faglærte.

Personlige kompetencer i tæt samspil med de faglige 

kompetencer bliver eksistentielt for virksomheder-

nes fremtidige vækstpotentiale

Udviklingen skyldes ikke mindst den økonomiske krise, som har 

accelereret automatiseringen og digitaliseringen i virksomheder-

ne og hermed også behovet for nye kompetencer hos arbejds-

kraften. Arbejdskraftens evne til at omsætte viden til nye pro-

dukter og løsninger er blevet endnu vigtigere for, at de nordjyske 

virksomheder kan klare sig i den globale konkurrence.

Organisatorisk har det betydet mere fokus på team- og samarbej-

de og øget inddragelse af medarbejdere i beslutningsprocesser.

Organiseringen af arbejdet er en af virksomhedernes mulighe-

der for at påvirke og sikre deres konkurrenceevne på det globale 

marked samt en af måderne til at sikre den offentlige velfærd og 

service på.

Følgevirkningerne af disse forandringer er, at medarbejderne 

skal kunne håndtere både indførelse af ny teknologi, nye arbejds-

processer og nye organisationsformer.Udviklingen i arbejdets or-

ganisering betyder, at virksomhederne har behov for, at medar-

bejderne i større grad besidder de rette personlige kompetencer, 

da de i stigende grad bliver en forudsætning for, at de faglige 

kompetencer kan anvendes kompetent i konkrete arbejdssitua-

tioner.

Faktorer, der påvirker fremtidens kompetencebehov:

• Globalisering og internationalisering, der medfører 

international konkurrence og en anden måde at 

tænke marked på

• Ny teknologi, der blandt andet muliggør øget 

automatisering og digitalisering og dermed også 

effektivisering

• Arbejdets organisering, herunder mere ansvar og 

beslutningskompetence til medarbejderne i forhold 

til udvikling af nye produkter og løsninger, blandt 

andet også optimering af egen arbejdsproces
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For at sikre en fælles forståelse af kompetencebegrebet, arbejdes 

der i FremKom 3 ud fra nedenstående definition af kompetence 

og med en kompetencemodel, der skal sikre et fælles udgangs-

punkt for forståelsen af kompetencer. 

Kompetencer er…evnen til at anvende sin viden og/

eller erfaringer i en situation, hvor den skaber en vær-

diforøgelse for organisationen, samfundet eller andre 

mennesker

I modellen er der et særligt fokus på at skelne mellem faglige 

kvalifikationer og faglige kompetencer samt en opdeling af de 

generiske kompetencer i generelle kompetencer og personlige 

kompetencer. Generiske kompetencer kan kort beskrives som 

brancheuafhængige kompetencer.

Mere uddybende kan indholdet i kompetenceformerne beskrives 

således:

Faglige kvalifikationer er…

• Erhvervet gennem kompetencegivende uddan-

nelse – eksempelvis en erhvervsuddannelse eller 

videregående uddannelse 

• Man har eksamensbeviser, certifikater mv. som 

dokumentation

Faglige kompetencer er…

• Evnen til at anvende sine uddannelsesfaglige kva-

lifikationer i en arbejdssituation

• Viden fra uddannelsen, som anvendes i en ar-

bejdssituation

Generelle kompetencer er…

• Basale sprog-, læse-, skrive- og IT kundskaber, 

f.eks. på grundskoleniveau

• Almindelig socialisering - kulturel aflejring (al-

mindelige normer for samarbejde/samvær mv.: 

”hvordan vi opfører os over for hinanden”)

Personlige kompetencer er…

• Kompetencer forbundet med medarbejderens 

personlige fremtræden i sit job og som understøt-

ter de faglige kvalifikationer og kompetencer i en 

arbejdssituation

• Eksempler herpå er evnen til at kommunikere og 

formidle, at kunne skabe og forstå relationer, at 

kunne tænke kreativt, at forstå og kunne handle i 

sammenhænge/processer, sikre egen motivation 

samt at kunne reflektere over egne handlemåder 

og viden.

De personlige kompetencer inddeles i tre underliggende kompe-

tencer:

• Proceskompetencer – at overskue sammenhænge i arbejds-

processerne

• Relationelle kompetencer og - at kunne formidle, skabe kon-

takt og netværk internt i en virksomhed og eksternt

• Kommunikative kompetencer - at kunne kommunikere sprog-

ligt og nonverbalt for at skabe merværdi for organisationen

En nærmere beskrivelse af modellen og kompetenceformerne 

kan findes i Fremkom 3 analysens hovedrapport, som er tilgæn-

gelig under www.fremkom.dk.

3.1  HVAD ER KOMPETENCER?
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Kompetencebehovet udvikler sig forskelligt i de enkelte virksom-

heder og både virksomhedenssektortilknytning, størrelse, alder, 

geografiske placering, brug af teknologi og meget andet spiller 

ind. Dog er der nogle hovedtendenser i kompetencebehovet, som 

vil præge efterspørgslen efter kompetencer på 5 års sigt i Nord-

jylland.

Hovedtendenserne skal ses som en syntese af den viden, der 

er opnået gennem interviews lavet på tværs af sektorer, offent-

lige- og private virksomheder og oplande i forbindelse med til 

Fremkom 3.

Hovedtendenserne i kompetencebehovet:

• Fokus flyttes fra arbejdsfunktioner til arbejdspro-

cesser

• Medarbejderne bliver inddraget i ledelse

• Stigende behov for samarbejde og samskabelse

• Øget behov for relations- og kommunikationskom-

petencer

• Lederen som kommunikator

• Fra fagfaglige- til personfaglige kompetencer

Fokus flyttes fra funktioner til processer
Fokus flyttes fra at tænke i afgrænsede arbejdsfunktioner til at 

tænke i processer. Behovet for proceskompetence bliver tydeligt, 

idet medarbejderne i stigende grad aktivt inddrages i den løbende 

udvikling af produktionen, ydelsen og produktet og ikke mindst i 

forhold til optimering af sin egen andel af arbejdsprocessen. 

Fokus  f ly t tes  f ra  funkt ioner  t i l 
p rocesser  og  dermed t i l :  ”måden 
v i  arbe jder  på  -  mere  end på 
se lve  opgaven.”

Direktør i fremstillingsvirksomhed.

Medarbejderne bliver inddraget i ledelse
Medarbejdere inddrages i stigende grad i ledelse, idet de får an-

svaret for daglige beslutninger, der tidligere alene blev styret og 

besluttet af ledelsen.Dette gælder eksempelvis beskrivelse og 

udvikling af egne arbejdsopgaver, identifikation og løsning af pro-

blemstillinger samt etablering af gode kunderelationer og optime-

ring af salg. Projektledelse er således også blevet en efterspurgt 

kompetence sammen med evnen til at arbejde i teams.

”Medarbe jdere  ska l  være se lv-
s tændige  og kunne tage ind i -
v idue l t  ansvar.  På  den måde 
opretho lder  v i  en  f lad  s t ruk tur , 
hv i l ke t  betyder ,  a t  der  er  også 
er  lave  omkostn inger  på  det  ad-
min is t ra t ive .  Jeg  kan kun rose 
det  danske system for  a t  uddan-
ne t i l  se lvs tændighed.” 

Direktør i fremstillingsvirksomhed

Stigende behov for samarbejde og samskabelse
En øget kompleksitet i arbejdsopgaverne og organiseringen samt 

et øget fokus på processer medfører et stigende behov for sam-

arbejde. Medarbejderne skal have forståelse for andres bidrag 

til løsning af opgaverne, kunne samarbejde tværfagligt og indgå 

i samskabende arbejdsfællesskaber med kollegaer, samarbejds-

partnere, kunder, brugere og borgere.

Grundtanken i  samarbe jde  og 
samskabe lse  hand ler  om,  a t  ”gå 
andre  fag  i  møde med s i t  eget” . 

Direktør i IKT virksomhed

3.2  HOVEDTENDENSER I 
KOMPETENCEBEHOVET 
I  NORDJYLLAND
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Øget behov for relations- og 
kommunikations¬kompetence
Et øget behov for relationelle – og kommunikative kompetencer 

hænger tæt sammen med den stigende tendens til at organisere 

arbejdet i tværfaglige projekter, øget borger- og patientinddra-

gelse samt øget vægt på brugerdrevet innovation, der forudsæt-

ter gode relationelle kompetencer i forhold til netværk og for-

brugerinddragelse. Kommunikative kompetencer bliver et vigtigt 

element for at sikre relationen.

”Tendensen er  også ,  a t  med-
arbe jdernes  ro l ler  i  forho ld  t i l 
borgeren gå  i  re tn ing  a f  ’ f ra 
autor i te t  t i l  ve j leder ’ .  Person-
l ige  kompetencer  betyder  mere 
for  a t  kunne lø f te  opgaven med 
at  tænke ind iv idue l le  løsn inger 
sammen med borgeren” . 

Direktør i kommune

Lederen som kommunikator
Tendensen er et behov for, atlederne har de relationelle- og kom-

munikative kompetencer til at ”få det bedste frem i medarbej-

derne”. Det handler om at kunne motivere sine medarbejdere, 

få samarbejde og faglighed i spil samt skabe relationer eksternt 

til kunder og samarbejdspartnere samt internt til sine medarbej-

dere.

Lede lse  hand ler  f remadret te t 
mere  om,  a t  ”kunne udfordre 
og  lede fag l igheden -  i kke  være 
fag l igheden” 

Direktør i kommune

Fra fagfaglige- til personfaglige kompetencer
Skelnen mellem fagfaglige- og personfaglige kompetencer dæk-

ker over et mere tydeligt behov for at medarbejdere og ledere 

skal besidde personlige kompetencer, der kan understøtte udfol-

delsen af de faglige kompetencer. Hvor fagfaglige kompetencer 

handler om at kunne anvende sine faglige (tekniske) færdigheder, 

så handler de personfaglige kompetencer om at udvikle og bruge 

de personlige kompetencer, som bedst understøtter den faglig-

hed, der er efterspørgsel efter  i den specifikke arbejdssituation. 

Kompetencer inden for processer, relationer og kommunikation 

fremstår som særligt vigtige. 

”Det  er  op leve lsen,  a t  v i  kan 
konkurrere  med andre  lande på 
grund a f  ”måden v i  tænker  på” , 
som er  mere  procesor ienteret , 
re f lek terende,  præget  a f  team-
ånd og a f  a t  tænke nyt  sammen 
–  også på  tværs  a f  produkt ionen 
og andre  a fde l inger.  Det  op lever 
v i  tyde l ig t  i  forho ld  t i l  de  a fde-
l inger ,  som vores  v i rksomhed 
har  i  eksempelv is  Po len ,  hvor 
der  er  en  ku l tur ,  som er  mere 
præget  a f  a t  arbe jde  e f ter  ”op-
skr i f t ”  og  under  t rad i t ione l  le -
de lse” . 

HR-direktør i fremstillingsvirksomhed
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Resultaterne af FremKom 3 giver et overordnet billede af udvik-

lingstendenserne i de nordjyske virksomheders behov for kvali-

fikationer og kompetencer. Analysen peger også på nogle af de 

konkrete udfordringer, som de forskellige aktører på erhvervs-, 

uddannelses- og beskæftigelsesområdet står over for i forhold til 

at sikre en balanceret vækst i hele regionen.

Resultaterne peger dermed på en række udfordringer og behov 

for initiativer, som skal kunne imødegå de overordnede kompe-

tencemæssige udfordringer, som regionen og de fire oplande står 

over for de kommende år. 

Analysen peger på følgende fire udfordringer:

UDFORDRING 1:  

Risiko for at mangel på arbejdskraft kan 

bremse væksten. 

Konkret betyder det, at mangel på arbejdskraft kan betyde, at 

opsvinget bremses, inden det for alvor får fat. Udfordringen be-

står bl.a. i præcis at finde frem til, hvad det mere konkret er for 

kvalifikationer og kompetencer, som virksomhederne har brug 

for og hvornår. Det forudsætter en tæt og løbende dialog mellem 

virksomhederne på den ene side og uddannelsesinstitutionerne, 

jobcentrene og a-kasserne på den anden side. 

UDFORDRING 2: 

Risiko for forøgede geografiske ubalancer. 

Det vil sige, at arbejdsstyrken og arbejdspladser i stigende om-

fang koncentreres i regionens største byer. Risikoen er, at virk-

somheder i den øvrige del af regionen oplever øgede rekrutte-

ringsproblemer, og at centraliseringen dermed accelererer. 

UDFORDRING 3: 

Sikring af den nødvendige arbejdskraft 

og kompetencer til fremtidens væksterhverv. 

En vigtig del af den nordjyske erhvervsudvikling skal ske via ud-

pegede væksterhverv. For at denne strategi kan lykkes, skal der 

være fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft til netop disse er-

hverv. 

UDFORDRING 4: 

Løft af arbejdskraftens uddannelsesniveau 

mere generelt. 

Efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft stiger, og falder for 

ikke-faglærte. Det er derfor en særlig udfordring at sikre, at ar-

bejdsstyrkens samlede uddannelsesniveau øges og i stigende 

grad matcher fremtidens efterspørgsel. 

4  UDFORDRINGER 
OG ANBEFALINGER
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De fire udfordringer, som er identificeret i analysen, peger på føl-

gende anbefalinger til initiativer vedrørende sikring af fremtidens 

kompetencer i Nordjylland: 

1. Det anbefales, at der gennemføres en løbende lokal over

vågning af behovet for arbejdskraft og kompeten

cer, med fokus på konkrete stillinger og kompetencer, for at 

imødegå rekrutteringsproblemer. Overvågningen bør have 

både et lokalt og regionalt fokus og fokusere på fremtidige 

udviklingstendenser, så ændringer i kompetencebehov, na-

turlig afgang i arbejdsstyrken mv. indgår.

2. Det anbefales, at der sker en mere løbende og fokuse-

ret overvågning af rekruttering til regionens vækst

erhverv. Både erhvervenes kompetence- og rekrutterings-

behov og rekrutteringsgrundlag udvikler sig løbende, og der 

kan derfor være behov for tæt dialog med både erhvervsliv 

og uddannelses- og arbejdsmarkedsaktører. 

3. Det anbefales, at der gøres en særlig indsats for at afdæk

ke de kompetencemæssige potentialer hos dele af 

arbejdsstyrken, eksempelvis de ikke-faglærte, de ledige 

akademikere og gruppen af flygtninge, som har opnået asyl. 

Målet bør være at afdække potentialet for, at disse grupper 

kan medvirke til at løse kommende rekrutteringsproblemer. 

4. Det anbefales, at der sættes særskilt fokus på at sikre rele

vante uddannelsestilbud i hele regionen. Det gælder 

både adgangen til erhvervsuddannelser i oplandene, mulig-

heden for fjernundervisning på videregående uddannelser 

og at sikre et udbud af uddannelser, rettet specifikt mod 

nordjyske væksterhverv. 

5. Det anbefales, at der tages initiativer, som medvirker til at 

øge arbejdsstyrkens mobilitet via nye trafik- og mo-

bilitetsløsninger og bedre it infrastruktur, herunder mobilt 

bredbånd. Målet skal være, at den øgede forskel mellem 

arbejdsstyrkens bosætning og arbejdspladsernes placering 

ikke bliver en barriere for rekruttering. 

6. Det anbefales, at der gøres en markant indsats for at klæde 

lærere i grundskolen og vejledere bedre på med vi-

den om fremtidens arbejdsmarked og fremtidens kompeten-

cebehov. Et bedre videngrundlag kan medvirke til at unge 

søger uddannelser mere varieret/bredere end i dag. 

7. Det anbefales, at der i uddannelserne sættes fokus på om-

sætning af faglige kvalifikationer til kompetencer, 

blandet andet ved at udvikle yderligere på praktikforløb på 

uddannelserne. Desuden kan der være behov for, at de ud-

dannelsessøgendes personlige kompetencer kommer 

mere i fokus under uddannelserne. 

8. Det anbefales, at de mange lokale og regionale arbejds

markeds og uddannelsesinitiativer, som løbende gen-

nemføres i Nordjylland i højere grad synliggøres, og at der 

opsamles fælles læring af initiativerne.

4.1  ANBEFALINGER
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