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FREMKOM – FREMTIDENS 
NORDJYSKE KOMPETENCEBEHOV

Den fremt id ige vækst  og udvik l ing i  Nord jy l land er  s tærkt  a fhængig af  medarbejdere med de 
ret te  kompetencer.  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 igesom FremKom 1 f ra  2008 og FremKom 2 f ra  2012 bygger  FremKom 3 på en række analyser 
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 de-
ta 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 igesom de øvr ige analyser ,  mul igg jor t  på baggrund af  en s tor  nord jysk opbak-
n ing og et  s tærkt  samarbejde mel lem s tra teg iske aktører  f ra  beskæft ige lses- ,  uddannelses-  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 –  f ra  så 
ve l  den pr ivate  sektor  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 medarbejder-
nes 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 konference,  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

Ulla Astman
Formand
Vækst forum Nord jy l land



1 Indledning ................................................................................................................... 4

1.1 Om FremKom ................................................................................................................................ 4

1.2 Kompetencebegrebet i FremKom 3................................................................................................. 5

1.3. Hovedresultat - Aalborg ................................................................................................................. 9

2 Vækst, arbejdskraft og kvalifikationer i Aalborg ........................................................... 7

2.1 Udviklingen i Aalborg indtil nu ........................................................................................................ 7

2.2 Udviklingen i arbejdskraftbehov de kommende år ........................................................................... 9

2.3 Udviklingen i pendlingen de kommende år .................................................................................... 14

3 Behovet for uddannelse og kompetencer .................................................................... 16

4 Aalborg i forhold til resten af Nordjylland .................................................................. 20

INDHOLD



4| AALBORG

1.1 OM FREMKOM 

1 INDLEDNING

FremKom 3 er en videreførelse af FremKom 1, der blev gennemført 

i 2007-2008 og FremKom 2, der blev gennemført i 2010-2012, og 

som også satte fokus på fremtidens kompetenceudfordringer i Re-

gion Nordjylland. 

FremKom 3 omfatter en analyse af det samlede nordjyske arbejds-

marked fordelt på 16 sektorer og fire oplande - Aalborg, Thy-Mors, 

Himmerland og Vendsyssel. Resultaterne af FremKom 3 er afrap-

porteret i en hovedrapport, 16 sektorrapporter samt fire oplandsrap-

porter. Indeværende rapport udgør en af de fire oplandsrapporter. 

Det er hensigten med oplandsrapporten at give et bredt billede af 

kompetencebehov i oplandet ud fra det samlede billede af virksom-

hedernes kompetencebehov i Aalborg. Oplandets kompetencebehov 

og –krav samt de generelle tendenser, der præger kompetencebeho-

vet, er blevet identificeret gennem analysens samlede datagrundlag. 

Denne rapport indeholder en beskrivelse af det fremtidige behov for arbejdskraft og kompetencer i Aalborg i 
Nordjylland. Rapporten er en del af en større analyse under FremKom 3 projektet, der har til formål at afdække 
fremtidens kompetencebehov i Nordjylland på fem års sigt.

Alle Fremkomanalyser er tilgængelige på www.fremkom.dk 

Oplandsrapporten er opbygget på følgende måde: 

Afsnit 1 indeholder indledning, beskrivelse af datagrundlag, en in-

troduktion til det anvendte kompetencebegreb og en kort opsumme-

ring af de centrale resultater af analysen af oplandet. 

Afsnit 2 indeholder en analyse af udviklingstendenser inden for be-

skæftigelse og uddannelser i Aalborg, på baggrund af en fremskriv-

ning af udviklingen i beskæftigelsen. 

Afsnit 3 indeholder en analyse af udviklingen i arbejdskraft- og 

kompetencebehov i oplandet, baseret på resultater af surveyen og en 

række kvalitative interviews med virksomheder og sektoreksperter. 

Afsnit 4 indeholder en kort opsummering af de centrale udvik-

lingstræk for Aalborg, sammenlignet med de øvrige oplande. 
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1.1.1 DATAGRUNDLAG OG 
AFRAPPORTERING
COWI har gennemført analysen i samarbejde med Center for Re-

gional og Turismeforskning (CRT) og Jysk Analyse. COWI har haft 

ansvaret for analyserne, udarbejdelsen af rapporterne, de kvali-

tative interview, tilrettelæggelsen af data-indsamlingen og udar-

bejdelsen af de anvendte spørgeskemaer. Center for Regional og 

Turismeforskning har haft ansvaret for levering af registerdata og 

den statistiske fremskrivning. Jysk Analyse har haft ansvaret for 

telefoninterview i forbindelse med virksomhedssurveyen.

Rapporterne er baseret på et omfattende analysearbejde, hvor der har været 

indsamlet data ved hjælp af følgende metoder:

• Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejds-

kraft i regionen fordelt på sektorer og oplande.

• Kvalitative interview – 40 personlige og 5 fokusgruppeinterview - med sek-

toreksperter inden for de 16 sektorer.

• Spørgeskemabaserede telefoninterview blandt både private og offentlige 

virksomheder i hele regionen – virksomhedssurvey med 1769 deltagende 

virksomheder.

• Kvalitative interview med 60 virksomheder i de 16 sektorer og 4 oplande.

• Ekspertseminar hvor eksperter og interessenter har kommenteret og tolket 

resultater og konklusioner.

1.2 KOMPETENCEBEGREBET I 
FREMKOM 3
Globaliseringen og den teknologiske udvikling på tværs af sekto-

rer og oplande har betydelig indvirkning på fremtidens kompeten-

cebehov og –krav i Nordjylland. Vores evne til i stigende omfang 

at omsætte viden til nye produkter og løsninger er blevet konkur-

renceparametre og har medvirket til et øget fokus på automatise-

ring og effektivisering i virksomhederne. Organisatorisk har det 

betydet mere fokus på team- og samarbejde og øget inddragelse 

af medarbejdere i beslutningsprocesser.  

Følgevirkningerne af disse forandringer er, at medarbejderne skal 

kunne håndtere både indførelse af ny teknologi, nye arbejdspro-

cesser og nye organisationsformer. Udviklingen i arbejdets orga-

nisering betyder, at virksomhederne har behov for, at medarbej-

derne i større grad besidder de rette personlige kompetencer, da 

de i stigende grad bliver en forudsætning for, at de faglige kom-

petencer kan anvendes kompetent i konkrete arbejdssituationer.

For at sikre en fælles forståelse af kompetencebegrebet, anven-

des i FremKom 3 analysen en model til generel forståelse af kom-

petencebegrebet. 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- og personlige 

kompetencer. Generiske kompetencer kan kort beskrives som 

brancheuafhængige kompetencer. 

En nærmere beskrivelse af kompetencebegrebet kan findes i 

Fremkom 3 analysens hovedrapport, som er tilgængelig under 

www.Fremkom.dk. 
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1.2 HOVEDRESULTATER 
-  AALBORG

Aalborg er med sine 105.000 arbejdspladser det beskæftigelses-

mæssigt største af de fire oplande i Region Nordjylland. De stør-

ste sektorer i Aalborg er sundhedssektoren bestående af sund-

hedsvæsen, sundhedsteknologi og medico, byggesektoren samt 

pleje og omsorg. 

Blandt større private virksomheder kan bl.a. nævnes vindmøl-

levingeproducenten Siemens Windpower, grossistvirksomheden 

Sanistål og jern- og metalvirksomheden Bladt Industries. Inden 

for den offentlige sektor beskæftiger Aalborg Kommune mange 

tusinde ansatte. Det samme gør Aalborg Universitetshospital, 

Region Nordjylland, Aalborg Universitet samt de mange andre 

uddannelsesinstitutioner, der ligger i Aalborg. 

2  VÆKST,  ARBEJDSKRAFT 
OG KVALIF IKATIONER I 
AALBORG
Aalborgs rolle som regionens største by og primære uddannel-

sesby er indiskutabel. Flere aktører nævner i interviews, at man 

de sidste par år har mærket et skifte i stemningen omkring byen 

i retning af vækst og tro på fremgang. Blandt andet fremhæves, 

at byen har fået et klart imageløft, som følge af udviklingen af 

havnefronten, flere kulturelle tilbud mv. En direktør i lokal ser-

vicevirksomhed udtaler, at byen er gået ”fra provins til stolthed”. 

• Fremskrivningen peger på at Aalborg kan se frem 

til vækst i antallet af arbejdspladser på omkring 5 

% i de kommende år. De største stigninger i antallet 

af arbejdspladser ventes inden for byggesektoren, 

fødevaresektoren og handel og forretningsservice.

• Virksomhederne selv har også positive forventninger. 

I Aalborg forventer 45 % procent af virksomhederne 

at øge antallet af ansatte i de kommende 5 år, mens 6 

% regner med at reducere antallet af ansatte. 

• Der er især udsigt til en stigning i efterspørgslen 

efter arbejdskraft med korte og lange videregående 

uddannelser. Men også blandt ikke-faglærte og blandt 

arbejdskraft med erhvervsfaglige og mellemlange 

videregående uddannelser er der udsigt til stigende 

efterspørgsel.

• Kompetencemæssigt vil virksomhederne i de 

kommende år især lægge vægt på:

• ... processuelle kompetencer, som evnen til at tilrette-    

  lægge sit arbejde, så opgaveløsningen i sin helhed får  

 det bedste resultat

• ... kommunikative relationelle kompetencer som 

evnen til at kommunikere og indgå i teamwork med 

en kollega, leder eller samarbejdspartner om en 

arbejdsopgave  

• ... relationelle kompetencer som evnen til at skabe 

og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og 

samarbejdspartnere

• ... faglige kompetencer som evnen til i praksis at 

bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse.

• Ifølge de interviewede er der er mangel på faglært 

arbejdskraft, eksempelvis inden for bygge- og 

anlægsbranchen. På enkelte specialistområder inden 

for både sundhed og det tekniske og naturfaglige 

område, oplever virksomheder i Aalborg desuden, at 

man må konkurrere om arbejdskraft med de øvrige 

store byer i landet.
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Fotograf: Louise Aamann
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Udviklingen i uddannelsesstrukturen hænger sammen med, at:

• Antallet af beskæftigede ikke-faglærte på virksomheder i 

Aalborg er faldet med 3 % i perioden

• Antallet med en erhvervsfaglig uddannelse er faldet 3 %

• Antallet med en kort videregående uddannelse er steget 

19 %

• Antallet med en mellemlang videregående uddannelse er 

steget 8 %, og

• Antallet med en lang videregående uddannelse er steget 

36 %

Figur 2.1 Udviklingen i uddannelsesstrukturen på arbejdspladserne i Aalborg 2005 – 2014. 

Kilde: Egne beregninger, Danmarks Statistik og Center for Regional- og Turismeforskning (CRT)
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2.1  UDVIKLINGEN I 
AALBORG INDTIL  NU
I perioden fra 2005 til 2014 har Aalborg som det eneste af de fire 

oplande i regionen oplevet en stigning i antallet af arbejdspladser.

Aalborg havde således 2.800 flere arbejdspladser i 2014 end ved 

periodens begyndelse svarende til en stigning på 3 %. Stigningen er 

især kommet møbel og beklædningsindustrien (38 %), kultur, turis-

me og event (16 %), sundhedssektoren (14 %) og uddannelsessekto-

ren til gode (11 %). Målt i antal arbejdspladser er det også disse fire 

sektorer, der har haft den største vækst: sundhedssektoren (1.534), 

uddannelsessektoren (1.076), møbel og beklædningsindustrien (819) 

og kultur, turisme og event (668).

Alt i alt har der været en beskæftigelsesmæssig vækst på mindst 2 % 

inden for 10 af de 16 sektorer i perioden 2005 - 2014. Omvendt har der 

været tilbagegang i beskæftigelsen inden for fem sektorer. Det har der 

især været inden for sektorerne øvrig produktion (-23 %), metalindu-

strien (-21 %), byggesektoren (-11 %) og transportsektoren (-6 %).

Udviklingen i uddannelsesstrukturen på arbejdspladserne i Aalborg, 

dvs. sammensætningen af arbejdskraft på overordnede uddannel-

seskategorier, tyder på, at de faglige kvalifikationsbehov er vokset 

i løbet af perioden. Det er sket på trods af, at andelen med en vide-

regående uddannelse allerede udgjorde en væsentlig større del af 

arbejdstagerne i Aalborg end i de øvrige tre oplande. 

Både ikke-faglærte og arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannel-

se udgjorde i 2014 således 2 % færre af de ansatte end i 2005, mens 

arbejdskraft med en videregående uddannelse omvendt besatte 4 % 

flere af arbejdspladserne (Figur 2.1).
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Spørgsmålet er, hvordan arbejdskraftbehovet og pendlingsmøn-

strene vil udvikle sig i perioden frem til 2020. Det belyses i det 

følgende.

De statistiske fremskrivninger tyder på, at Aalborg i modsætning 

til de øvrige tre oplande, kan se frem til vækst i både arbejds-

tyrken og antallet af arbejdspladser i de kommende år. Arbejds-

styrken forventes at stige med 6.600 personer i perioden 2014 til 

2020, svarende til en stigning på 7 %, mens antallet af arbejds-

pladser og dermed den samlede efterspørgsel forventes at stige 

med 5.700 personer, svarende til en stigning på 5 % jf. Figur 2.2. 

2.2 UDVIKLINGEN I  
ARBEJDSKRAFTBEHOVET 
DE KOMMENDE ÅR

Figur 2.2 Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft i Aalborg i perioden 2014-2020.

Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model

Anm: Forskellen mellem beskæftigede med arbejdssted i regionen og beskæftigede, som bor og arbejder i regionen svarer til antal-

let af indpendlere.
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Aalborg skiller sig endvidere ud fra de tre øvrige oplande ved, 

at der forventes en vækst i antallet af arbejdspladser inden for 

både den private og den offentlige sektor i de kommende år, jf. 

Figur 2.3. Det er dog primært den private sektor, som forventes 

at blive vækstgenerator. Her forventes en stigning i antallet af 

arbejdspladser på 7 procent, svarende til knap 4.600 arbejdsplad-

ser. Inden for den offentlige sektor, forventes der at blive skabt 

godt 1.100 flere arbejdspladser. 

Væksten i antallet af arbejdspladser og dermed efterspørgslen 

efter arbejdskraft forventes ifølge de statistiske fremskrivninger 

især at ske inden for brancherne møbel, beklædning og støtteer-

hverv, byggeri og støtteerhverv og finans, forsikring og videns-

service. Disse tre brancher forventes at komme til at opleve stig-

ninger i antallet af arbejdspladser på henholdsvis 13 procent, 10 

procent og 10 procent. Derimod forudses der at blive 4 procent 

færre arbejdspladser indenfor energi, miljø og støtteerhverv. 

Figur 2.3 Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft i Aalborg egnen i perioden 2012-
2020 fordelt på den private og offentlige sektor.

Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model.
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Fotograf: Lasse Høj Nielsen
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Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model 1

1 Som nævnt i Fremkom-projektets hovedrapport kan tendensen til fald inden for blandt andet metalindustrien og øvrig produktion ikke bekræftes af den 
gennemførte virksomhedssurvey og interview med virksomhederne, der snarere indikerer en stigning i beskæftigelsen i disse sektorer i Nordjylland som 
helhed i de kommende år.

Den absolutte højdespringer, hvad angår forventet vækst i antal 

arbejdspladser de kommende år målt i antal, er byggeri og støt-

teerhverv, hvor der forventes at blive skabt 1.200 arbejdspladser 

i perioden 2014 til 2020. Det er formentlig de mange større in-

frastrukturprojekter, der slår igennem her, herunder det nye su-

persygehus, universitetsbyggeri mv. Herudover ventes der også 

mange ny arbejdspladser inden for fødevaresektoren (800) og 

handel og forretningsservice (700).

Uddannelses- og kvalifikationsniveauet er steget i Aalborg, som i 

resten af regionen. Generelt er der en forventning om forandring 

af jobprofiler i alle sektorer og alle erhverv. Det vil kræve andre 

typer uddannelser og stille andre krav til medarbejderen.

Det er vigtigt at have øje for behovet for specialiseret udenlandsk 

arbejdskraft i regionen. I forlængelse af FremKom1 analysen op-

stod International House i Aalborg Kommune, hvis opgave er, 

at virke som velkomstcenter for udenlandsk arbejdskraft. Flere 

aktører peger på nødvendigheden af i denne indsats også at have 

fokus på ægtefællebeskæftigelse og hele familiens integration i 

nærmiljøet.

I flere interviews fremhæves det som vigtigt, at det bliver skabt 

samarbejde på tværs at de offentlige tilbud på beskæftigelses- 

og uddannelsesområdet. Jobcenter Aalborg har eksempelvis et 

spirende samarbejde med AAUs karrierecenter ift., at de stude-

rende får omsat deres kvalifikationer til mere praksisnære kom-

petencer. Endvidere efterspørger de klare meldinger fra virksom-

hederne om, hvad virksomhederne vil have. Hvilke kvalifikationer 

og kompetencer søger de?

Andre peger på, at der bør arbejdes med både langsigtede og 

kortsigtede strategier for at løse kompetenceudfordringerne: 

”Der  ska l  både gøres  det ,  der 
v i rker  om nog le  år  (s ik re  a t  unge 
tager  en  erhvervsuddanne lse ) , 
men også hand les  nu !” .  

Fødevarer og støtteerhverv

Møbel, beklædning og støtteerhverv

Kultur, turisme og event

Oplevelsesindustri

IKT

Energi, miljø og støtteerhverv

Transport og støtteerhverv

Byggeri og støtteerhverv

Metalindustri

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Finans, forsikring og vidensservice

Handel og forretningsservice i øvrigt

Øvrig produktion

Uddannelse

Pleje og omsorg

Offentlig administration og org.´er

Uoplyst

I alt

9.175

2.976

4.934

3.025

5.394

2.552

6.297

11.794

1.378

12.865

4.956

8.829

1.297

10.822

10.199

8.214

427

105.134

9.980

3.349

5.178

3.178

5.519

2.443

6.809

12.995

1.334

13.286

5.466

9.562

1.281

10.979

10.536

8.506

428

110.829

805

373

244

153

125

-109

512

1.201

-44

421

510

733

-16

157

337

292

1

5.695

9%

13%

5%

5%

2%

-4%

8%

10%

-3%

3%

10%

8%

-1%

1%

3%

4%

0%

5%

2014 2020 Ændring
(antal)

Ændring
(%)

Tabel 2.1 Den forventede ændring i efterspørgslen efter arbejdskraft inden for de enkelte sektorer i 
Aalborg 2014-2020. 
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Virksomhederne selv peger også på, at nettoforventningerne til 

udviklingen i beskæftigelsen i de kommende år er særligt positive 

i Aalborg 2. 

For Aalborg vil det sige, at 45 % procent af virksomhederne for-

venter at øge antallet af ansatte i de kommende 5 år, mens 6 % 

regner med at reducere antallet af ansatte (Figur 2.4).

Figur 2.4 Forventningerne til antallet af ansatte i virksomhederne om 5 år. Opdelt efter opland.

Kilde: Survey blandt 1.769 virksomheder i efteråret 2015. COWI A/S.

2 Nettoforventningerne defineres som andelen af virksomheder, der forventer flere ansatte, minus andelen der forventer færre ansatte.
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V E N D S Y S S E L

A A L B O R G

H I M M E R L A N D

Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte

Ungdommens Uddannelsesvejledning fremhæves som spillende 

en central rolle, og 

”det  er  i  a l les  in teresse  a t 
b idrage t i l  a t  s ik re ,  de  er  k lædt 
på  t i l  a t  lø f te  opgaven” .

Ifølge de interviewede er der er mangel på faglært arbejdskraft, 

eksempelvis inden for bygge- og anlægsbranchen. Det skyldes 

blandet andet, at Aalborg er præget af mange store byggepro-

jekter, som vil vare mange år frem. Der er derfor behov for at 

flere gennemfører uddannelserne, men på nuværende tidspunkt 

er søgningen til de faglige uddannelser faktisk for lille. Der for-

ventes at blive behov for at udenlandsk arbejdskraft inden for 

fagene allerede på kort sigt. 

På enkelte specialistområder inden for både sundhed og det tek-

niske og naturfaglige område, oplever virksomheder i Aalborg at 

man må konkurrere om arbejdskraft med de øvrige store byer i 

landet.
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Der pendler langt flere ind til end ud af Aalborg. I 2014 var der 

knap 25.000, der pendlede ind og kun knap 17.000, der pendlede 

ud af oplandet.  I perioden frem til 2020 forventes antallet af ind-

pendlere at stige med godt 4.000, mens antallet af udpendlere 

forventes at stige med knap 3.000. 

Der er således en forventning om, at indpendlingen stiger i takt 

med, at beskæftigelsen stiger i Aalborg. Det betyder, at andre 

oplande også får del i den positive beskæftigelsesudvikling, der 

tegner sig for Aalborg.

2.3 UDVIKLINGEN I PENDLINGEN 
DE KOMMENDE ÅR

Figur 2.5 Omfanget af indpendlere og udpendlere i Aalborg. 2014 og 2020.

Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model

Indpendlerne kommer især fra oplandene Vendsyssel og Himmer-

land og et mindre antal fra Midtjylland, mens der kun kommer 

meget få fra det sidste opland i Nordjylland, dvs. Thy-Mors (Figur 

2.6).

Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model
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Figur 2.6 Arbejdstagere i Aalborg fordelt på bopælsregion/opland 2013.

Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model

Det er i høj grad arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse, 

som Aalborg ”importerer” flere af, end de sender ud af kommu-

nen (Figur 2.7). Det gælder ligesom i de øvrige oplande især per-

soner med en handel- og kontoruddannelse (Figur 2.8).  

Aalborg har endvidere en positiv nettoindpendling af personer 

med en mellemlang videregående uddannelse inden for sundhed, 

hvilket skal ses i lyset af de mange arbejdspladser på sygehus-

området.

Figur 2.7 Udviklingen i nettoindpendlingen fordelt på uddannelsesgrupper i perioden 2014 til 2020.
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Figur 2.8 Udviklingen i nettoindpendlingen fordelt på detaljerede uddannelsesgrupper i perioden 
2014 til 2020.

Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model
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Vi har spurgt virksomhederne, hvilke krav om kompetencer de vil 

stille til deres enkelte typer af medarbejdere i de kommende 5 år. 

Figur 3.1 til Figur 3.3 viser, hvor mange af virksomhederne i Aal-

borg, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til 

henholdsvis deres ikke-faglærte medarbejdere, til medarbejdere 

med en erhvervsfaglig og til medarbejdere med en videregående 

uddannelse. 

Både i Aalborg og regionen som helhed er det for alle tre medar-

bejdergrupper i særlig grad de personlige og de faglige kompe-

tencer, der lægges vægt på. 

Det drejer sig om de processuelle kompetencer, som evnen til at 

tilrettelægge sit arbejde, så opgaveløsningen i sin helhed får det 

bedste resultat, de kommunikative relationelle kompetencer som 

evnen til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, 

leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave og de rela-

tionelle kompetencer som evnen til at skabe og bevare relationer 

med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere. Og det dre-

jer sig om de faglige kompetencer som evnen til i praksis at bruge 

det man har lært gennem kurser og uddannelse.

Samtidig tyder virksomhedssurveyen på, at virksomhederne i 

Aalborg vil stille lidt højere krav til deres ikke-faglærte medar-

bejdere. Der er således lidt flere virksomheder i Aalborg (66 %) 

end i Nordjylland som helhed (58 %), der i høj grad vil stille krav 

til de ikke faglærte om evne til i praksis at bruge de man har lært 

gennem kurser og uddannelse (Figur 3.1).

Noget lignende gør sig gældende for kravene til medarbejdere 

med en erhvervsfaglig uddannelse. Der er lidt flere virksomheder 

i Aalborg end i regionen som helhed, der i høj grad stiller krav om 

læse, skrive og regnefærdigheder (54 % i Aalborg; 45 % i region 

Nordjylland) og til evnen til at tilrettelægge sit arbejde så opga-

veløsningen i sin helhed får det bedste resultat (68 % i Aalborg; 

63 % i region Nordjylland) hos arbejdskraft med en erhvervsfaglig 

uddannelse (Figur 3.2).

Virksomhederne i Aalborg stiller også i lidt højere grad krav om 

IT-kundskaber og om evnen til at tilrettelægge sit arbejde, så op-

gaven i sin helhed får det bedste resultat hos arbejdskraft med 

en videregående uddannelse end virksomhederne i Nordjylland. 

Andelen, der i høj grad stiller krav om IT-kundskaber til arbejds-

kraft med en videregående uddannelse, er 52 % i Aalborg og 46 

% i regionen som helhed. Og andelen, der i høj grad stiller krav 

om evne til at tilrettelægge sit arbejde, så opgaveløsningen i sin 

helhed får det bedste resultat hos denne type medarbejdere, er 

90 % i Aalborg og 85 % i regionen som helhed (Figur 3.3)

3 BEHOVET FOR UDDANNELSE 
OG KOMPETENCER 

Den store vækst i antallet af arbejdspladser forventes at udmønte 

sig i en stigning i efterspørgslen efter samtlige uddannelsesgrup-

per som vist i Tabel 3.1. I modsætning til billedet i de tre øvrige 

oplande ventes efterspørgslen efter ikke-faglærte således også 

at stige lidt i Aalborg. De ikke-faglærte vil sandsynligvis kunne 

drage fordel af de mange nuværende og kommende byggeprojek-

ter. Stigningen i behovet for ikke-faglærte i Aalborg er imidlertid 

langt fra nok til at kunne opsuge det overskud af ikke-faglært 

arbejdskraft, der forventes i de øvrige tre oplande. 
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33.164

36.432
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Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model
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Tabel 3.1 Udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft fordelt på uddannelser i Aalborg 2014-2020.
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Figur 3.2 Andelen af virksomheder, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til 
arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse i de kommende 5 år.  

Kilde: Survey blandt 1.769 virksomheder i efteråret 2015. COWI A/S.
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Figur 3.1 Andelen af virksomheder, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til 
ikke-faglært arbejdskraft i de kommende 5 år.  

Kilde: Survey blandt 1.769 virksomheder i efteråret 2015. COWI A/S.
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Figur 3.3 Andelen af virksomheder, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til 
arbejdskraft med en videregående uddannelse i de kommende 5 år.

Kilde: Survey blandt 1.769 virksomheder i efteråret 2015. COWI A/S.
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Figur 3.4 Andelen af virksomheder, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til 
virksomhedens ledere i de kommende 5 år.

Kilde: Survey blandt 1.769 virksomheder i efteråret 2015. COWI A/S.

Endelig er der lidt flere virksomheder i Aalborg end i Nordjylland 

som helhed, der i høj grad stiller krav om at deres ledere skal 

have evne til at lede medarbejdere. Andelen er 90 % i Aalborg og 

87 % i regionen som helhed. Det er i særlig grad evnen til ledelse 

af medarbejdere, men også evnen til ledelse af projekter, pro-

jektforløb, omstillingsprocesser mv., indsigt i faglig og teknisk ud-

vikling inden for virksomhedens fagområder, evnen til at udvikle 

netværk og relationer samt evnen til at skabe og implementere 

nye ideer, initiativer og projekter, der lægges vægt på.
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Figur 4.1 Udviklingen i antallet af arbejdspladser og arbejdsstyrken i de enkelte oplande 2014-2020.

Hvad angår udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft i hen-

holdsvis den private og den offentlige sektor kan det konstateres, 

at de tre oplande Thy-Mors, Vendsyssel og Himmerland alle kan 

se frem til en mindre fremgang i den private sektor, men tilbage-

gang i den offentlige sektor i perioden 2012-2020.

Aalborg-egnen adskiller sig fra dette billede. Her forventes en 

stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft fra både den private 

og den offentlige sektors side. Stigningen er størst inden for den 

private sektor. 

Hvis der ses nærmere på, hvilke sektorer, der forventes at kom-

me til at efterspørge enten flere eller færre medarbejdere i de 

kommende år, er der også forskelle at spore mellem de enkelte 

oplande, jf. Tabel 4.1. I tråd med at der kan forudses størst vækst 

i antallet af arbejdspladser i Aalborg, er væksten inden for de 

enkelte sektorer således også størst i Aalborg, samtidigt med, at 

der også her er flere sektorer, der forventer vækst end i de øvrige 

tre oplande. 

Aalborg skiller sig bl.a. ud ved at være det eneste opland, hvor 

der forventes en fremgang i antallet af arbejdspladser inden for 

sektorerne sundhedsvæsen mv., pleje og omsorg, uddannelse og 

offentlig administration mv., og dermed inden for de traditionelle 

offentlige sektorer.

Når Aalborg sammenlignes med de øvrige tre oplande, viser det 

sig, at udviklingen i udbuddet (arbejdsstyrken) og efterspørgs-

len efter arbejdskraft (beskæftigede (beskæftigelse i Aalborg) i 

vid udstrækning svarer til udviklingen i Thy-Mors, Vendsyssel og 

Himmerland. Dog kan Thy-Mors, som det eneste opland, imødese 

et fald i både antallet af arbejdspladser og i arbejdsstyrken i pe-

rioden 2014-2020.

Modsat forholder det sig for Aalborg, hvor der ses en kraftig stig-

ning i både antallet af arbejdspladser og arbejdsstyrken i hele 

perioden fra 2014 til 2020. I Himmerland og Vendsyssel forventes 

der også at ske en stigning i både antallet af arbejdspladser og ar-

bejdstyrken, men stigningerne er langt mere moderate. Samtidigt 

kan begge oplande imødese fald i arbejdsstyrken fra 2018-2020, 

jf. figurerne neden for. 
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Ser man på udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft på ud-

dannelser for 2014 - 2020 i Tabel 4.2 ses der også en forskel mel-

lem oplandene. Her er det især Himmerland, hvor der forventes 

en stigning i antallet af beskæftigede inden for forsker og phd.

uddannelser sammenlignet med Aalborg og de andre oplande. 

I Thy-Mors forventes det største fald i antallet af beskæftigede 

ikke-faglærte, studenter mv.

Tabel 4.1 Forventet procentvis ændring i efterspørgslen efter arbejdskraft 2014-2020. 

Tabel 4. 2 Udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft fordelt på uddannelser 2014-2020. 
Ændring i pct.
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