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I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV I NORDJYLLAND

FREMKOM – NY ANALYSE AF
FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV
Fokus på fremtidens kompetencebehov er afgørende for den fremtidige
udvikling og vækst i Nordjylland. Derfor er det er med stor glæde, at vi
præsenterer resultaterne af den nye FremKom 2-analyse. Den første blev
offentliggjort første gang i 2008, hvor den gav et billede af det fremtidige
kompetencebehov for halvdelen af den nordjyske arbejdsstyrke. FremKom 2
går skridtet videre og giver et billede af fremtidens kompetencebehov for
ledere og medarbejdere i hele Region Nordjylland.
For at give et godt bud på, hvilke kompetencer, der bliver centrale inden for
eksempelvis fødevareområdet, byggeri og offentlig forvaltning har vi med
hjælp fra et konsulentfirma været rundt i hele Nordjylland for at tale med ledere og eksperter i både private virksomheder og offentlige organisationer.
Resultatet er spændende læsning, som giver stof til eftertanke og gode input
til både de, der udbyder og efterspørger kompetenceudvikling. Interessant er
det især at se, hvorledes der på tværs af brancher og sektorer i stadig stigende grad efterspørges både stærke faglige og stærke personlige kompetencer.
Der er stor opbakning omkring FremKom i Nordjylland, hvor strategiske aktører inden for erhvervs-, uddannelses og beskæftigelsesområdet har samarbejdet omkring at få realiseret FremKom 2-analysen. Det er med til at skabe
en sammenhængende indsats, hvor vi samarbejder omkring at løse de udfordringer, som vi har i Nordjylland.
Med FremKom 2-analysen er der skabt et godt grundlag for en debat om
Nordjyllands udfordringer i forhold til at sikre, at arbejdsstyrken også har
de rette kompetencer om fem år. Dernæst også en diskussion af, hvordan vi
sammen og hver for sig kan handle på den nye viden, som vi har fået.
FremKom 2-analysens resultater kan frit hentes på FremKom´s hjemmeside
www.fremkom.dk.
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1.1 INDLEDNING
I denne publikation sættes fokus på det fremtidige arbejdskraft- og kompetencebehov inden for møbel- og
beklædningssektoren i Nordjylland. Publikationen er del af en større analyse under det såkaldte FremKom
2-projekt, hvis formål er at afdække, hvad der vil være fremtidens kompetencebehov fem år frem i tiden i
Region Nordjylland.

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 nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer 1. Projektet
har således både undersøgt tendenser og udfordringer på tværs
af sektorer og samtidigt set på, hvilke specifikke arbejdskraft- og
kompetencemæssige udfordringer de enkelte sektorer står over
for.
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
arbejdskraftoplande: Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel. Arbejdskraftoplandene 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 hovedrapport, der går på tværs af sektorer og oplande, og dels en
række kortere oplands- og sektorrapporter, der gennemgår hovedkonklusioner i relation til de enkelte sektorer og oplande. Alle
rapporter kan frit downloades på www.fremkom.dk.

MØBEL- OG BEKLÆDNINGSSEKTOREN ER DEFINERET SOM PRODUCENTER AF MØBLER, TØJ,
SKO SAMT VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER TEKSTILER, GARN, SKIND M.V. OMFATTER
DESUDEN VIRKSOMHEDER, DER DESIGNER,
UDVIKLER OG MARKEDSFØRER MØBLER ELLER
BEKLÆDNING.

Rapporterne i FremKom 2-projektet bygger på et omfattende analysearbejde, hvor der har været indsamlet data
via følgende metoder:
• Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på sektorer og oplande.
• Kvalitative interview med brancheeksperter inden for
de 16 sektorer.
• Spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og offentlige 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.

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
styregruppe, der består af de væsentligste erhvervspolitiske og
uddannelses- 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 virksomheder og eksperter til interview, fokusgrupper
og workshop.

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 sektorrapport 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.
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1.2 OPSUMMERING
Kort opsummeret viser sektorrapporten for den nordjyske møbel- og beklædningssektor, at:
•

Møbel- og beklædningssektoren med 7.029 ansatte er blandt de mindre sektorer i Nordjylland rent beskæftigelsesmæssigt. Branchen
er i Nordjylland kendetegnet ved få store virksomheder med over 100 ansatte og flest små virksomheder med mellem 10 og 40
ansatte.

•

Sektoren har de senere år været stærkt mærket af den økonomiske krise samt af outsourcingen af produktionsarbejdspladser
til udlandet, hvilket har medført et betydeligt fald i beskæftigelsen især for ufaglærte. Størstedelen af de arbejdspladser, som er tilbage i
regionen er primært inden for administration, udvikling og salg.

•

Sektoren vil fortsat opleve et fald i beskæftigelsen frem til 2016. De registerbaserede fremskrivninger peger på, at sektoren vil gå fra
7.029 ansatte i 2011 til 6.693 ansatte i 2016. Den dalende beskæftigelse vil først og fremmest gøre sig gældende inden for støtteerhverv, der dækker over de mange forhandlere inden for møbel og beklædning.

•

Størstedelen af virksomhederne inden for branchen er skeptiske i forhold til spørgsmålet om vækst. Hele 37,1% af de adspurgte
virksomheder inden for branchen svarer i surveyen, at de ikke forventer at vækste i antallet af ansatte i løbet af de næste fem år. Heraf
mener 7,1%, at de vil være færre om fem år.

•

Kun 2,9% af de virksomheder, som forventer at vækste, forventer at gøre det uden for Europa. Sektoreksperter og virksomhedsrepræsentanter peger på, at møbel- og beklædningsbranchens primære aftagermarked er Europa, hvilket gør det relevant at vækste
her. Størstedelen svarende til 67,7% af de adspurgte virksomheder inden for møbel- og beklædningsbranchen forventer, at de primært
vil vækste inden for Region Nordjylland – såfremt de vækster.

•

Sektoren må for at kunne klare sig i den internationale konkurrence i stigende grad have fokus på forretningsudvikling. Dette fokus
skaber et behov for højtuddannede inden for organisation, strategi og forretning samt for kreative medarbejdere uddannet inden for
design og arkitektur.

•

Fleksibilitet, serviceorientering, forretningsforståelse og evnen til at være innovativ er de mest efterspurgte medarbejderkompetencer. På ledelsesniveau er de mest efterspurgte kompetencer evnen til at skabe netværk, økonomiske kompetencer og
entreprenørskab.

•

De interviewede virksomheder inden for sektoren ikke har haft vanskeligheder med at rekruttere de medarbejdere, de har haft
behov for. I de mere udviklingstunge virksomheder har det imidlertid været nødvendigt at finde nogle af de kvalificerede medarbejdere
uden for Nordjylland.
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1.3 MØBEL- OG BEKLÆDNINGSSEKTOREN I NORDJYLLAND
Med kun 7.029 ansatte er møbel- og beklædningssektoren en af de mindre sektorer i Region Nordjylland. Møbel- og beklædningsbranchen er i Nordjylland kendetegnet ved få store virksomheder med over 100 ansatte
og flest små virksomheder med mellem 10 og 40 ansatte. Der er i Region Nordjylland specielt nogle store
virksomheder inden for møbelpolstring- og sadelmagerområdet.
Branchen har i de senere år været mærket dels af den økonomiske, dels af outsourcingen af produktionsarbejdspladser til udlandet. I forhold til den økonomiske krise har sektoren særligt været ramt af en afmatning på det tyske marked. Selvom større og
større dele af produktionen er flyttet til Kina, sælges størstedelen
af de møbler, der produceres, stadig i Europa. Det skaber ifølge
sektoreksperter en tilskyndelse til at beholde arbejdspladser i regionen tæt på aftagermarkedet.
Der har traditionelt været mange ufaglærte ansat inden for branchen. I takt med at produktionen er outsourcet til udlandet, står

mange af disse i dag uden arbejde. De arbejdspladser, som er tilbage i regionen, er primært inden for administration, udvikling og
salg. Såvel virksomhedsrepræsentanter som sektoreksperter peger på, at markedet for møbel- og beklædningssektoren er meget
følsomt. Det er derfor vigtigt hurtigt at kunne omstille sig i forhold til nye forretningsområder. Som eksempel har møbeltekstilvirksomheden Gabriel A/S, som i 160 år har haft hovedsæde i
Aalborg, i dag et stærkt fokus på forretningsudvikling og innovation. Virksomheden er bl.a. ved at udvikle nye anvendelsesmuligheder for møbeltekstiler, f.eks. i forbindelse med lydisolering.

1.4 ARBEJDSKRAFT- OG
KOMPETENCEBEHOV
Registerbaserede fremskrivninger af møbel- og beklædningssektorens arbejdskraftbehov peger på, at sektoren vil gå fra 7.029 ansatte i 2011 til 6.693 ansatte i 2016, hvilket er et fald på 4,8%. Som det fremgår af figur
1, vil faldet i antallet af ansatte primært ske inden for de støtteerhverv, der dækker over de mange forhandlere
inden for møbel og beklædning.

Figur 1 Arbejdskraftbehovet inden for møbel- og beklædningssektoren i Nordjylland (antal ansatte)
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Kilde: Oxford Research og Center for Regional- og Oplevelsesindustriforskning 2010
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Møbel- og beklædningssektoren er blandt de sektorer, der ifølge
de registerbaserede fremskrivninger vil have det største procentvise fald i antallet af ansatte i løbet af de kommende fem år.

Kun inden for energi- og miljøbranchen samt fødevarebranchen
vil der indtil 2016 ske et større fald i antallet af ansatte.

Tabel 1: Ændring i arbejdskraftbehovet i Region Nordjylland fordelt på sektorer
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%

Sektor

Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning 2010/ Oxford Research 2010

Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, hvor 800 af regionens virksomheder blandt andet blev spurgt ind til deres forventninger til vækst, bekræfter de registerbaserede fremskrivningers
billede af branchens fremtidige arbejdskraftbehov. Størstedelen
af virksomhederne inden for møbel- og beklædningssektoren er
skeptiske i forhold til spørgsmålet om vækst. Hele 37,1% forven-
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ter ikke, at de vil vækste i antallet af ansatte i løbet af de næste
fem år. Heraf mener 7,1%, at de vil være færre om fem år. Kun
32,9% vurderer, at de i høj eller nogen grad vil få brug for at ansætte flere medarbejdere. Til sammenligning svarer 44% af alle
de adspurgte virksomheder i undersøgelsen, at de i høj eller nogen grad forventer medarbejdervækst.

Figur 2 I hvor høj grad forventer din virksomhed at vækste i antal ansatte frem til 2016?
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Kilde: Oxford Research 2011

Vækst vil primært ske inden for regionen
Størstedelen af de adspurgte virksomheder inden for møbel- og
beklædningsbranchen forventer, at de primært vil vækste inden
for Region Nordjylland – såfremt de vækster. Der er dog også en
relativ stor andel af virksomhederne (7,5%), der endnu ikke ved,
hvor de primært vil vækste. (’ved ikke’ er ikke vist i diagrammet).

Som det fremgår af figur 3, forventer kun ganske få virksomheder – 2,9% at vækste uden for Europa. Dette hænger formentlig
sammen med, at møbel- og beklædningsbranchens primære aftagermarked er Europa, hvilket gør det relevant at vækste her.

Figur 3 Hvis din virksomhed vækster inden for fem år, hvor forventer du primært, at det vil ske?
80%
70%

67,7

60%
50%
40%
30%
20%
11,4

10%

8,6
2,9

2,9

I Østeuropa

Uden for Europa

0%
I Region Nordjylland

Andre steder i Danmark

I Vesteuropa

Kilde: Oxford Research 2011
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1.4.1 KOMPETENCEBEHOVET
Såvel virksomhedsrepræsentanter som sektoreksperter er enige om, at der i takt med udflytningen af produktionsarbejdspladser til udlandet bliver behov for færre ufaglærte inden for branchen. Som nævnt ligger størstedelen af de arbejdspladser, som er tilbage i regionen, primært inden for administration, udvikling og salg.
Der er dog også stadig produktionsarbejdspladser i regionen,
f.eks. har møbelvirksomheden Dolle A/S bibeholdt den sidste fase
af produktionen i Region Nordjylland. Tendensen går imidlertid
mod, at den meget rutineprægede produktion enten flytter ud eller overtages af maskiner. Der vil derfor primært være behov for
faglærte møbelpolstrere, snedkere og tømrer til at tage sig af den
produktion, som forbliver i regionen. Virksomhedernes fokus på

produkt- og forretningsudvikling betyder, at sektoren i stigende
grad vil få behov for at ansætte kandidater uddannet inden for
organisation, strategi og forretning samt kreative medarbejdere,
f.eks. kandidater fra designskolen i Kolding, arkitekter og industrielle designere. En HR-chef fra en møbelvirksomhed i Region
Nordjylland forklarer her, hvilke medarbejdere hendes virksomhed får behov for i de kommende fem år:

”De medarbejdere, der vil blive rekrutteret, vil som minimum skulle have en mellemlang uddannelse. Det vil være medarbejdere,
som kan bidrage til virksomhedens forretningsudvikling både i forhold til at skabe idéer og føre dem ud i livet. Der vil således både
blive behov for kreative medarbejdere som industrielle designere
og arkitekter og for kandidater uddannet inden for organisation,
strategi og forretning.”
HR-chef, mellemstor møbelvirksomhed i Region Nordjylland

Ifølge sektoreksperter har danske medarbejdere en force i forhold
til den kreative proces, idet de ofte er meget visionære og har
en god forestillingsevne. De mener derfor, at mange nordjyske
møbelvirksomheder vil satse på at holde den kreative proces i
Nordjylland.
Da branchen har været hårdt ramt af den økonomiske krise, peger flere virksomhedsrepræsentanter på nødvendigheden af, at
medarbejderne har forretningsforståelse og kan tænke strategisk. Endvidere peger sektoreksperter på nødvendigheden af, at
regionens møbel- og beklædningsvirksomheder bliver bedre til

at markedsføre sig, så de kan klare sig i den hårde nationale og
internationale konkurrence. Det fremhæves, at der i fremtiden vil
ske en polarisering af sektoren i forhold til de virksomheder, som
har medvind og dem, der sakker bagud.
I interviewene med virksomheder fremhæves endvidere betydningen af, at medarbejderne er fleksible og kan omstille sig i
forhold til nye forretningsområder. En virksomhedsrepræsentant
forklarer, at han i forbindelse med ansættelser vægter fleksibilitet
højere end faglighed:

”Hvis jeg skal vælge mellem to til en ansættelse, hvor den ene er
en rigtig dygtig håndværker, men ikke så fleksibel, tager jeg hellere én, der virker fleksibel, men som skal læres op i det, vi laver.”
Underdirektør, mindre møbelvirksomhed i Region Nordjylland
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Ser vi på, hvilke medarbejderkompetencer, som flest af de adspurgte virksomheder inden for branchen efterspørger, er det da

også fleksibilitet, serviceorientering og forretningsforståelse efterfulgt af kreativitet og evnen til selvledelse.

Figur 4 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørger din virksomhed frem til 2016?
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Kilde: Oxford Research 2011

Sektorens behov for at være innovativ og kunne klare sig i forhold
til den nationale og internationale konkurrence afspejler sig desuden i de ledelseskompetencer, som virksomhederne inden for
branchen efterspørger. Her betragtes kompetencer som evnen
til skabe netværk, økonomiske kompetencer og entreprenørskab
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som nogle af de vigtigste på ledelsesniveau. Sektoreksperter
bekræfter betydningen af netværksorienterede samarbejder i
forhold til at skabe innovation og forretningsudvikling inden for
branchen.

Figur 5 Hvilke kompetencer på ledelsesniveau efterspørger din virksomhed frem til 2016?
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Kilde: Oxford Research 2011

Kompetenceudvikling og efteruddannelse
Det er på baggrund af de interviewede virksomheder inden for
branchen ikke muligt at tegne noget ensartet billede af virksomhedernes tilgang til kompetenceudvikling og efteruddannelse.
Nogle arbejder meget systematisk med kompetenceudvikling,
mens andre indrømmer, at deltagelsen på kurser afhænger af,
hvilke kurser der bliver gjort reklame for.

De virksomheder, som arbejder mere strategisk med kompetenceudvikling, efteruddanner deres medarbejdere i forhold til salg,
produktion og indkøb inden for nye forretningsområder. Endvidere har enkelte virksomheder fokus på forretningsforståelse i
kompetenceudviklingen af deres medarbejdere. Størstedelen af
de kurser, som virksomhedernes medarbejdere deltager i, er udbudt af private kursusudbydere.
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1.5 KOMPETENCEMÆSSIGE
UDFORDRINGER
De seneste års økonomiske krise har betydet, at der er blevet afskediget en del, særligt ufaglærte med erfaring
inden for sektoren. De virksomheder, som stadig ansætter ufaglærte, oplever derfor ikke nogen udfordringer
med at rekruttere medarbejdere. De er tværtimod ved at drukne i ansøgninger.
De virksomheder, som kan opleve nogle kompetencemæssige
udfordringer, er enten meget specialiserede virksomheder og/eller de virksomheder, som satser på udvikling af nye forretningsområder, hvilket kræver højtuddannede medarbejdere inden for
organisation, salg og indkøb samt de mere kreative fag inden for
design og arkitektur. Der er ingen af de interviewede virksomheder, som indtil nu har haft svært ved at skaffe de kompetencer,
som de havde brug for. I de meget udviklingstunge virksomheder
har det imidlertid været nødvendigt at finde nogle af de kvalifice-

rede medarbejdere uden for Region Nordjylland. Endvidere har
det i et enkelt tilfælde været nødvendigt at ansætte en medarbejder, som er bosat i København, for at få en specialiststilling besat. Vedkommende pendler to gange om ugen til Aalborg, mens
resten af arbejdsugen tilbringes i København.
I den følgende boks opsummeres de væsentligste kompetencemæssige udfordringer for møbel- og beklædningssektoren i Region Nordjylland.

MØBEL- OG BEKLÆDNINGSSEKTORENS VÆSENTLIGSTE
KOMPETENCEMÆSSIGE UDFORDRINGER
•

En væsentlig kompetencemæssig udfordring er, hvordan man får beskæftiget og omskolet de mange ufaglærte medarbejdere, som de senere år
har mistet deres job pga. en stigende outsourcing af produktionsarbejdspladser inden for branchen.

•

Den hårde internationale konkurrence skaber en udfordring i forhold til
medarbejdernes kompetencer, når det gælder forretningsforståelse og
evnen til at være innovativ.

•

Især blandt specialiserede møbelvirksomheder og/eller de virksomheder,
som satser på udvikling af nye forretningsområder, kan det være en udfordring at rekruttere kreative medarbejdere inden for regionen.
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