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Fokus på f remt idens kompetencebehov er  afgørende for  den f remt id ige 

udvik l ing og vækst  i  Nord jy l land.  Derfor  er  det  er  med s tor  g læde,  a t  v i 

præsenterer  resu l ta terne af  den nye FremKom 2-analyse.  Den førs te  b lev 

of fent l igg jor t  førs te  gang i  2008,  hvor  den gav et  b i l lede af  det  f remt id ige 

kompetencebehov for  ha lvdelen af  den nord jyske arbe jdsstyrke.  FremKom 2

går  skr id te t  v idere og g iver  e t  b i l lede af  f remt idens kompetencebehov for 

ledere og medarbejdere i  he le  Region Nord jy l land.

For  a t  g ive e t  godt  bud på,  hv i lke  kompetencer ,  der  b l iver  centra le  inden for 

eksempelv is  fødevareområdet ,  bygger i  og of fent l ig  forva l tn ing har  v i  med 

h jælp f ra  e t  konsu lent f i rma været  rundt  i  he le  Nord jy l land for  a t  ta le  med le-

dere og eksper ter  i  både pr ivate  v i rksomheder  og of fent l ige organisat ioner.

Resul tatet  er spændende læsning,  som giver stof  t i l  ef tertanke og gode input 

t i l  både de,  der udbyder og efterspørger kompetenceudvik l ing.  Interessant er 

det  især at  se,  hvorledes der på tværs af  brancher og sektorer i  s tadig st igen-

de grad efterspørges både stærke fagl ige og stærke personl ige kompetencer.

Der  er  s tor  opbakning omkr ing FremKom i  Nord jy l land,  hvor  s t ra teg iske ak-

tører  inden for  erhvervs- ,  uddannelses  og beskæft ige lsesområdet  har  samar-

be jdet  omkr ing at  få  rea l iseret  FremKom 2-analysen.  Det  er  med t i l  a t  skabe 

en sammenhængende indsats ,  hvor  v i  samarbejder  omkr ing at  løse de udfor-

dr inger ,  som v i  har  i  Nord jy l land.

Med FremKom 2-analysen er  der  skabt  e t  godt  grundlag for  en debat  om 

Nord jy l lands udfordr inger  i  forho ld  t i l  a t  s ikre ,  a t  arbe jdsstyrken også har 

de re t te  kompetencer  om fem år.  Dernæst  også en d iskuss ion af ,  hvordan v i 

sammen og hver  for  s ig  kan handle  på den nye v iden,  som v i  har  fået . 

FremKom 2-analysens resu l ta ter  kan f r i t  hentes  på FremKom´s h jemmeside 

www.fremkom.dk. 
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1.1 INDLEDNING
I denne publikation sættes fokus på det fremtidige arbejdskraft- og kompetencebehov inden for sektoren for 
handel og forretningsservice i Nordjylland. Publikationen er del af en større analyse under det såkaldte Frem-
Kom 2-projekt, hvis formål er at afdække, hvad der vil være fremtidens kompetencebehov fem år frem i tiden 
i Region Nordjylland. 

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 i FremKom 2-projektet bygger på et omfat-

tende analysearbejde, hvor der har været indsamlet 

data via følgende metoder:  

• Registerbaserede fremskrivninger af udbud og ef-

terspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på 

sektorer og oplande.

• Kvalitative interview med brancheeksperter inden for 

de 16 sektorer.

• Spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og offent-

lige arbejdsgivere i hele regionen. 

• Kvalitative interview med 60 virksomheder fordelt på 

de 16 brancher og de fire oplande.

• Afsluttende workshop, hvor eksperter og interessenter 

har kommenteret hovedkonklusioner og anbefalinger. 

HANDELS- OG FORRETNINGSSERVICESEKTOREN 
ER DEFINERET SOM VIRKSOMHEDER 
INDEN FOR AGENTURHANDEL, ENGROS- OG 
DETAILHANDEL, SAMT DIVERSE VIRKSOMHE-
DER BESKÆFTIGET MED AT LEVERE SPECIALI-
SERET SERVICE, EKSEMPELVIS CALLCENTRE, 
VAGT- OG SIKKERHEDSTJENESTER, FOTOKOPIE-
RING MV.

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 samlede nord-

jyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer¹. Projektet har således 

både undersøgt tendenser og udfordringer på tværs af sektorer og 

samtidigt set på, hvilke specifikke arbejdskraft- og kompetencemæs-

sige udfordringer de enkelte sektorer står over for.

Ud over at have fokus på regionens forskellige sektorer har der i 

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

og kompetencebehovet inden for regionens fire forskellige arbejds-

kraftoplande: Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel. Ar-

bejdskraftoplandene er defineret ved at være klynger af kommuner, 

der har en stor gensidig udveksling af arbejdskraft. 

Projektet er derfor også mundet ud i flere rapporter. Dels en hoved-

rapport, der går på tværs af sektorer og oplande, og dels en række 

kortere oplands- og sektorrapporter, der gennemgår hovedkonklu-

sioner i relation til de enkelte sektorer og oplande. Alle rapporter kan 

frit downloades på www.fremkom.dk.

Selve dataindsamlingen såvel som udarbejdelsen af rapporter er 

blevet udført af Oxford Research A/S i tæt samarbejde med Region 

Nordjylland. Ligeledes har FremKom 2-projektets følge- og styre-

gruppe, der består af de væsentligste erhvervspolitiske og uddannel-

ses- og beskæftigelsesaktører i regionen, løbende været inddraget i 

analyseprocessen i forhold til at udstikke projektets retning, udvælge 

og tilpasse metoder samt facilitere kontakter til relevante virksomhe-

der og eksperter til interview, fokusgrupper og workshop.
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1.2 OPSUMMERING
Kort opsummeret viser sektorrapporten for den nordjyske handelssektor følgende:

• Handelssektoren er den 6. største private sektor i Region Nordjylland med 19.679 ansatte i 2011. Sektoren beskæftiger personer med 

forskelligartede arbejdsopgaver såsom salg og service i ’fronten’, dvs. kundekontakt, samt indkøb, administration mv. i ’bag-

landet’. 

• Fremskrivninger peger på, at antallet af medarbejdere i sektoren vil vokse med 2,4% frem til 2016, således at sektoren i 2016 vil 

beskæftige 20.153 personer i Region Nordjylland og vedblive med at være den 6. største private sektor i regionen. 

• På området for handel og forretningsservice er der gennem de seneste år sket tre hovedtendenser. Den første er, at der er sket en 

stigende e-handel, hvilket bevirker et stigende fokus på it og logistiske forhold i virksomhederne. Den anden er en udvikling mod 

større og større butikskæder og megacentre. Det medfører, at de mindre erhvervsdrivende presses. Den tredje tendens handler om 

internationalisering af området. Der er inden for de seneste par år i stigende grad kommet flere udenlandske spillere på markedet. 

• Flere virksomheder peger i interview på, at det kan være svært at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til yderområderne i regio-

nen, hvorfor en vækst kan skubbes til andre dele af landet, hvor denne arbejdskraft i lettere grad kan tiltrækkes.

• Virksomhederne peger på flere ’klassiske’ kompetencer inden for sektoren som serviceorientering og forretningsforståelse som 

centrale fremadrettede kompetencer. Derudover efterspørges også personlige kompetencer såsom fleksibilitet, kreativitet, teamwork 

og selvledelse. Endelig er der også stigende efterspørgsel på kompetencer inden for IKT. 

• En interessant nuance i forhold til kompetencerne inden for sektoren fremgår af interview med virksomhederne. De fremhæver, at det 

formelle kompetenceniveau for kommende ledere i form af uddannelse ofte er mindre vigtigt, end kompetencer der er opnået 

via erfaring.

• Virksomhederne vurderer, at de kurser, der skal bruges til opkvalificering af medarbejdere, generelt findes inden for regionen. Flere af 

de større virksomheder i regionen beskriver desuden i forbindelse med interview, at de i stigende grad anvender intern uddannelse 

til opkvalificering og ’ensretning’ af kompetencer.

1.3 HANDELSSEKTOREN I 
NORDJYLLAND
Handelssektoren er den 6. største private sektor i Region Nordjylland med 19.679 ansatte i 2011. Sektoren be-
skæftiger personer med forskelligartede arbejdsopgaver såsom salg og service i ’fronten’, dvs. kundekontakt, 
samt indkøb, administration mv. i ’baglandet’. 

Sektoren inkluderer store detailhandelsbutikker såsom Salling, 

med omkring 500 ansatte, men hovedparten af virksomhederne i 

sektoren i Region Nordjylland består af mindre erhvervsdrivende 

med en medarbejderskare på under 50 personer. 

Fremskrivninger peger på, at antallet af medarbejdere i sekto-

ren vil vokse med 2,4% frem til 2016, således at sektoren i 2016 

vil beskæftige 20.153 personer i Region Nordjylland og vedblive 

med at være den 6. største private sektor i regionen. 

På området for handel og forretningsservice er der gennem de 

seneste år sket tre hovedtendenser. Den første er, at der er sket 

en stigende e-handel, hvilket bevirker et stigende fokus på it og 

logistiske forhold i virksomhederne. Den anden er en udvikling 

mod større og større butikskæder og megacentre. Det medfører, 

at de mindre erhvervsdrivende presses. Kunderne tiltrækkes af 

lave priser i de store butikker, der ligger i megacentrene, og den 

logistiske fordel, der ligger i kun at skulle tage ét sted hen for 

at handle. Den tredje tendens handler om internationalisering af

området. Der er inden for de seneste par år i stigende grad kom-

met flere udenlandske spillere på markedet. Det kan betyde, at 

priserne presses endnu mere. Derudover skal de medarbejdere, 

der skal agere i disse virksomheder, i høj grad besidde sproglige 

og interkulturelle kompetencer. Det er undersøgelsens eksperters 

vurdering, at alle tre tendenser inden for de næste fem år for-

stærkes.
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1.4 ARBEJDSKRAFT-  OG 
KOMPETENCEBEHOV
I forhold til det fremadrettede arbejdskraftbehov inden for sektoren viser figur 1, hvorledes undersøgelsens 
fremskrivninger forudser udviklingen heri. 

19.000

19.500

20.000

20.500

2011 2016

20.153

19.679

Figur 1 Arbejdskraftbehovet inden for handelssektoren i Nordjylland (antal ansatte)

Kilde: Oxford Research og Center for Regional- og Oplevelsesindustriforskning 2010 

”Den overordnede tendens  er ,  a t  der  kommer f lere  og  f lere  opga-
ver ,  hvor  i t  er  en  de l  a f  det .  Der for  ska l  v i  f remadret te t  have f lere 
medarbe jdere ,  der  kan håndtere  d isse  opgaver. ” 
HR konsulent, Virksomhed i Region Nordjylland

Figur 1 og tabel 1 illustrerer det forhold, at der fremadrettet for-

ventes at ske en stigning i antallet af medarbejdere inden for sek-

toren. Fremskrivningerne peger på ca. 500 flere stillinger i sek-

toren i 2016, end tilfældet er i dag, hvilket svarer til en stigning 

på over 2,4%. Ifølge undersøgelsens eksperter skyldes denne 

udvikling en vedblivende stigning i e-handelen, som kan medføre 

nye og flere jobtyper i ’baglandet’, mens arbejdskraftbehovet i 

’fronten’ er uændret. Derudover kan en stigning i antallet af med-

arbejdere inden for de næste fem år, ifølge eksperterne, dække 

over, at der kommer nye internationale spillere i sektoren, som vil 

efterspørge dansk arbejdskraft både i ’fronten’ og i ’baglandet’. 

Virksomhederne inden for sektoren hæfter sig også ved, at en 

stor del af den fremtidige vækst kan blive drevet af ’baglandet’, 

hvor internetsalg bliver mere og mere centralt. Det medfører, 

at der skal ansættes flere medarbejdere med forstand på disse 

forhold, jf.:
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”Jeg synes ,  v i  kan  mærke nu ,  a t  der  er  mere  opt imisme t i l  det 
f remadret tede deta i l sa lg .  Vi  forventer  da  også  a t  ansætte  f le re 
medarbe jdere  i  ’ f ronten ’ ,  så  v i  kan  komme op på  det  anta l ,  v i  var , 
før  f inanskr isen  ramte os . ”
Personalechef, Virksomhed i Region Nordjylland

Derudover handler det for nogle af de større detailvirksomhe-

der også om at komme op på niveau med tiden før finanskrisen. 

Der er inden for sektoren optimisme i forhold til udviklingen i 

detailsalget inden for de nærmeste par år. Tanken er, at der skal 

ansættes flere medarbejdere i ’fronten’, jf.:

Tabel 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 Oplevelsesindustriforskning 2010/ Oxford Research 2010



8| HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

Figur 2 viser, at virksomhederne, ligesom fremskrivningen illu-

strerer, overordnet er positive i forhold til væksten i antallet af 

medarbejdere frem til 2016. Ca. 45% af virksomhederne forven-

ter i høj eller nogen grad at vækste i antallet af medarbejdere 

frem til 2016, mens ca. 30% forventer at være det samme antal 

medarbejdere i 2016 som i dag. Kun ca. 7% af virksomhederne i 

regionen vurderer, at de inden for de næste fem år bliver færre 

ansatte, end tilfældet er i dag. Igen peger eksperter og virksom-

hederne inden for sektoren på, at en af driverne bag en potentiel 

stigning kan være, at arbejdskraftbehovet for de personer, der 

arbejder i ’baglandet’, fremadrettet stiger. Det handler primært 

om en stigende internationalisering af sektoren, der medfører 

stigende og mere komplekse administrationsopgaver. Det bety-

der også, at de personer, der arbejder i denne del af sektoren, i 

høj grad skal have kompetencer, der matcher den internationale 

tendens. 

Vækst vil primært ske inden for regionen og i Danmark

Figur 3 viser, hvor en eventuel vækst primært vil finde sted geo-

grafisk i henhold til virksomhedernes vurdering.  

0%

5%
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20%

25%

30%

35%

I høj grad I nogen grad I mindre grad

29,7

6,6

29,7

17,6
16,5

Figur 2 I hvor høj grad forventer din virksomhed at vækste i antal ansatte frem til 2016?

Kilde: Oxford Research 2011 

Slet ikke, vi forventer at 
være det samme antal 

som i dag

Slet ikke, vi forventer at 
være færre ansatte end

 i dag

0%
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40%
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80%

2,2 3,3

16,5

3,3

67

Figur 3 Hvis din virksomhed vækster inden for fem år, hvor forventer du primært, at det vil ske?

Kilde: Oxford Research 2011 

I ØsteuropaI Region Nordjylland Andre steder i Danmark I Vesteuropa Uden for Europa

Virksomhedernes egne forventninger til væksten inden for antal-

let af ansatte de næste fem år vises i nedenstående figur 2. 
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Som det fremgår af figur 3, vurderer virksomhederne inden for 

sektoren primært, at en eventuel vækst vil ske i Region Nordjyl-

land (67%). Der er dog 17% af virksomhederne, der angiver, at 

væksten vil ske andre steder i Danmark, mens andre geografiske 

lokaliteter som Vesteuropa, Østeuropa og lande uden for Europa 

vurderes attraktive af ca. 3% af virksomhederne. Begrundelser 

for disse forhold fremgår af de kvalitative interview med virk-

somhederne. Her peger flere virksomheder på, at det er let at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft til ’fronten’ som en betydelig 

faktor på, hvorfor væksten primært vil ligge her; jf.:

”Vi  har  ingen prob lemer  ha f t  med at  rekrut tere  fo lk  t i l  a t  s tå  i  bu-
t ikken.  Der  kommer mange og gode ansøgn inger ,  når  v i  har  s t i l l i n -
ger  oppe.  Det  er  også  p lanen,  a t  v i  v i l  gøre  det  på  den måde,  når 
v i  forhåbent l ig t  snar t  ska l  op  på  det  samme anta l  medarbe jdere , 
som v i  var  før  f inanskr isen .”
Personalechef, Virksomhed i Region Nordjylland 

Samtidig er der dog en relativ stor andel af virksomhederne inden 

for sektoren, der vurderer, at deres vækst primært vil være andre 

steder i Danmark end Region Nordjylland. Flere virksomheder 

peger i interview på, at det kan være svært at tiltrække højt-

uddannet arbejdskraft til yderområderne i regionen, hvorfor en 

vækst kan skubbes til andre dele af landet, hvor denne arbejds-

kraft i lettere grad kan opnås, jf.:

”Det  er  re t  svært  for  os  a t  t i l t række spec ia l i s ter  t i l  vores  arbe jds-
opgaver.  De ska l  kunne nog le  spec i f i kke  i t -kundskaber ,  og  dem har 
v i  s impe l then ikke  kunnet  få  herop.  Der for  har  v i  ansat  en  række 
a f  d isse  job funkt ioner  i  København og har  derudover  ansat te ,  der 
pend ler  f ra  København hver  dag.”
HR konsulent, Virksomhed i Vendsyssel i Region Nordjylland



10| HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

I høj grad I nogen grad

Figur 4 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørger din virksomhed frem til 2016?

Kilde: Oxford Research 2011 
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1.4.1 KOMPETENCEBEHOVET
De konkrete medarbejderkompetencer, som virksomhederne inden for sektoren efterspørger, fremgår af over-
sigten i figur 4. 
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Figur 4 illustrerer det forhold, at virksomhederne peger på flere 

’klassiske’ kompetencer inden for sektoren som serviceoriente-

ring og forretningsforståelse som centrale fremadrettede kompe-

tencer. De dækker således over både faglige og personlige kom-

petencer. I forhold til de faglige kompetencer efterspørger flere 

virksomheder i interview IKT kompetencer, jf.:

IKT-kompetencer er i figur 4 ikke blandt de mest angivne. En 

forklaring på dette kan være, at de virksomheder, der primært 

efterspørger it-kompetencer, er de større virksomheder med et 

relativt stort ’bagland’, der primært skal udbygges og forbedres 

til at matche kundernes behov. Virksomhederne, der er inkluderet 

i spørgeskemaundersøgelsen, er for hovedpartens vedkommende 

virksomheder med under 50 ansatte. Derudover viser virksomhe-

dernes besvarelser også, at der er flere virksomheder, der gene-

relt efterspørger mere personlige kompetencer såsom fleksibili-

tet, kreativitet, teamwork og selvledelse. Dette er en tendens, der 

er generel for den markant største andel af virksomhederne, der 

er inkluderet i FremKom 2 – på tværs af sektorer.  

I forhold til ledelsesniveauet viser figur 5 virksomhedernes vurde-

ring af hvilke kompetencer, der fremadrettet vil blive efterspurgt.   

”Det  er  hel t  tydel igt ,  at  der  er  et  s t igende behov for  i t -kompetencer. 
Det  hele b l iver  ef terhånden styret  af  i t -systemer,  og dem skal  med-
arbejderne være fortro l ige med i  højere grad,  end de er  i  dag.”
Lagerchef, Virksomhed i Region Nordjylland

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Figur 5 Hvilke kompetencer på ledelsesniveau efterspørger din virksomhed frem til 2016?

Kilde: Oxford Research 2011 
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Figur 5 peger på, at virksomhederne fremadrettet vil efterspørge 

ledere, der er gode til de klassiske ledelsesmæssige dyder såsom 

dybdegående faglig/branchespecifik viden samt økonomiske og 

finansielle kompetencer. Derudover er der en relativ stor andel af 

virksomhederne, der vurderer, at de fremadrettet vil efterspørge 

ledelseskompetencer, der handler om at være innovativ og skabe 

nye ideer for virksomheden. Virksomhederne skal profileres, og 

der skal skabes samarbejder via lederens evne til at indgå i net-

værk. Det er således kompetencer, der handler om kontinuert at 

se på den praksis, der er i virksomheden, og sørge for, at arbejdet 

bliver gjort på en måde, der optimerer virksomhedens produkter 

i forhold til konkurrenterne. 

En anden interessant nuance i forhold til kompetencerne inden 

for sektoren fremgik af interview med virksomhederne. Her frem-

hævede virksomhederne, at specielt i forhold til kommende le-

dere i virksomhederne er det formelle kompetenceniveau i form 

af uddannelse mindre vigtigt, end kompetencer der er opnået via 

erfaring, jf.:

Det vidner således om, at nogle virksomheder inden for sektoren 

i mindre grad ser på de formelle kompetencer hos kommende 

ledere, men i højere grad på hvilke erfaringer og deraf kompeten-

cer, de har opnået inden for sektoren. Som citatet også kortlæg-

ger, har denne tendens sin historik i, at lederne inden for sektoren 

i mindre grad har længerevarende formelle uddannelser som ’ad-

gangspas’ til lederstillinger, men derimod erfaring fra tidligere og 

heraf opnåede kompetencer.  

Kompetenceudvikling og efteruddannelse

Virksomhederne inden for Region Nordjylland bruger meget for-

skelligartede efter-/videreuddannelsestilbud. Generelt bruger 

virksomhederne de lokale uddannelsestilbud til videreuddannelse 

af deres medarbejdere i fx salg og økonomi i samarbejde med 

de lokale AMU-skoler. Derudover anvender virksomhederne også 

andre former for uddannelsestilbud, hvis der skal mere specia-

liserede uddannelsestilbud til for at opkvalificere medarbejdere 

eller lederes kompetencer. Det kan fx være kurser i rekruttering, 

planlægning eller konflikthåndtering for ledere, eller specifikke 

kurser i fx Adobe for at opkvalificere centrale medarbejderes 

kvalifikationer, der ikke behøver at ligge inden for regionen, jf.:

”Når  v i  ska l  rekrut tere  t i l  che fs t i l l i ngerne,  kan  det  være svært  a t 
f inde  personer ,  der  både har  kompetencer  inden for  sa lg ,  indkøb 
og market ing .  Der for  hand ler  det  s impe l then bare  om at  f inde  en 
person,  der  har  er far ing  inden for  områderne.  Så  på  den måde 
vægter  er far ing  hø jere  end uddanne lse .  De f les te  ledere  har  en 
hande lssko lebaggrund,  som eventue l t  er  supp leret  med enke l te  fag 
inden for  hande l .  Der  er  i kke  t rad i t ion  for ,  a t  lederne har  lange v i -
deregående uddanne lser. ”
Personaledirektør, Virksomhed i Region Nordjylland

”Vi  har  o f te  brug for  e f teruddanne lse  i  forho ld  t i l  de  tekn iske  i t -
kompetencer.  Her  anvender  v i  Adobes  egne kurser ,  som a fho ldes 
forske l l ige  s teder  i  verden.  Vi  bruger  mest  e f teruddanne lses t i lbud, 
der  l igger  uden for  reg ionen,  men det  hand ler  a l tså  om,  a t  v i  e f ter -
spørger  nog le  meget  spec i f i kke  t i lbud .  Der for  er  det  in te t  prob lem, 
a t  de  ikke  f indes  i  Reg ion  Nord jy l land.”
HR-chef, Virksomhed i Region Nordjylland 
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Denne tendens er primært knyttet til virksomheder, der har en vis 

størrelse, idet der skal en vis mængde af ansatte til, før det kan 

betale sig at udvikle et omfattende internt uddannelsesprogram. 

Tendensen om den interne uddannelse er dog også nævnt af flere 

andre mindre virksomheder, idet fokus på den specielle praksis, 

der er lokalt, og hvordan værktøjer anvendes specifikt i virksom-

hederne, vurderes brugbart. 

Virksomhederne vurderer, at de kurser, der skal bruges til op-

kvalificering af medarbejdere, generelt findes inden for regionen, 

og de peger således ikke på konkrete efteruddannelsestilbud, der 

i højere grad kunne matche den efterspørgsel, virksomhederne 

har. Dette hænger også sammen med et andet forhold inden for 

efter-/videreuddannelse inden for sektoren, som handler om in-

tern uddannelse i virksomhederne. Flere af de større virksom-

heder i regionen beskriver i forbindelse med interview, at de i 

stigende grad anvender intern uddannelse til opkvalificering og 

’ensretning’ af kompetencer. For virksomhederne handler det 

om, at kunne bruge den interne uddannelse til at uddanne med-

arbejdere målrettet i forhold til de behov og den praksis, der fin-

des i virksomhederne. Yderligere er den interne uddannelse også 

med til at styrke det interne netværk, hvilket også anses som 

en positiv facet af det at arbejde med videreuddannelse internt 

i virksomhederne – og det er en tendens, der i stigende grad 

vinder frem, jf.:

”En  s tor  de l  a f  vores  kompetenceudv ik l ing  og  e f teruddanne lse 
foregår  v ia  in terne  kurser.  Det  er  en  tendens ,  v i  også  kan se  hos 
f le re  a f  vores  konkurrenter.  In tern  uddanne lse  s tyrker  det  in terne 
netværk ,  og  derudover  er  forde len ,  a t  man kan være meget  spec i -
f i k  på ,  hvordan fx  e t  regnskab ser  ud  hos  os . ”
Personalechef, Virksomhed i Region Nordjylland
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1.5 KOMPETENCEMÆSSIGE 
UDFORDRINGER 

Det er gode nyheder for sektoren, men det betyder ikke, at de 

medarbejdere, der skal tilgå sektoren, skal kunne det samme som 

de nuværende medarbejdere. For undersøgelsen viser også, at 

der er en udvikling i gang i sektoren, hvor et stigende fokus på 

e-handel mv. kan medføre, at andelen af medarbejdere, der skal 

være i kontakt med kunderne i ’fronten’, stagnerer eller falder, 

mens andelen af medarbejdere, der skal kunne varetage og ud-

vikle virksomhedernes salg via fx nettet, kan stige.

Derfor er de kompetencer, som virksomhederne fremadrettet 

efterspørger, en kombination mellem de mere klassiske medar-

bejderkompetencer inden for branchen som serviceorientering 

og forretningsforståelse i kombination med de mere ’baglands’-

orienterede kompetencer som it og økonomi. Derudover angi-

ver virksomhederne inden for sektoren også, at de personlige 

kompetencer hos medarbejderne bliver mere og mere centrale. 

Det være sig evnen til at indgå i teamwork, fleksibilitet og selv-

ledelse. Disse kompetencer bliver fremadrettet centrale, uanset 

om medarbejderne skal varetage jobfunktioner i ’fronten’ eller i 

’baglandet’.  

Måden, virksomhederne håndterer disse udfordringer på, er i sti-

gende grad ved selv at klæde medarbejderne på via intern uddan-

nelse. Det er med til at målrettet kompetenceudviklingen specifikt 

til virksomheden og til at styrke det interne netværk. Samtidig fo-

kuserer virksomhederne inden for sektoren kun i mindre grad på 

de formelle kompetencer (via fx uddannelse), men lægger mere 

vægt på de kompetencer, der er tilegnet via erfaringen inden for 

sektoren. Det er også en tendens, der ser ud til at vedblive i et 

femårigt perspektiv. 

I den følgende boks opsummeres de væsentligste kompetence-

mæssige udfordringer for handelssektoren i Region Nordjylland.  

HANDELSSEKTORENS VÆSENT-
LIGSTE KOMPETENCEMÆSSIGE 
UDFORDRINGER 

• En sektor i fremgang, men også en sektor hvor medarbejderne fremadrettet 

skal have nogle andre kompetencer, end der findes nu.

• Stigende e-handel kan medføre, at forholdet mellem antallet af medarbejdere 

i ’fronten’ og i ’baglandet’ fremadrettet kan justeres – så der kommer flere 

medarbejdere i ’baglandet’.

• Kompetencemæssigt betyder denne udvikling, at de faglige kompetencer 

som it og økonomi i højere grad vil blive efterspurgt, mens der fortsat vil 

være efterspørgsel efter faglige kompetencer som service og forretningsfor-

ståelse.

• De personlige kompetencer bliver fremadrettet mere centrale. Kompetencer 

som fleksibilitet, samarbejde og selvledelse bliver fremadrettet mere vigtige. 

Undersøgelsen af virksomhedernes kompetencemæssige udfordringer inden for handelssektoren i Region 
Nordjylland fremhæver flere interessante perspektiver. For det første peger både de statistiske fremskriv-
ninger og virksomhederne selv på, at antallet af medarbejdere i sektoren inden for de næste fem år vil stige. 
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