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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 i Thy-Mors. Publikatio-
nen 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.

¹ Repræsentanterne i styre- og følgegruppe kommer fra følgende organisationer: Region Nordjylland, EUC Nord, Aalborg Universitet, LO, Væksthus Nordjyl-
land, Beskæftigelsesregionen, VUC, University College Nordjylland, KKR, Dansk Industri og AMU 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 in-

denfor seks udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen omfattede 

50% af det nordjyske arbejdsmarked, afdækker FremKom 2 det 

samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer. Pro-

jektet har således både undersøgt tendenser og udfordringer på 

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

kraft- og kompetencemæssige udfordringer de enkelte sektorer 

står overfor.

Udover at have fokus på regionens forskellige sektorer har der i 

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

kraft- og kompetencebehovet inden for regionens fire forskellige 

arbejdskraftoplande: Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vend-

syssel. 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 ho-

vedrapport, der går på tværs af sektorer og oplande, og dels en 

række kortere oplands- og sektorrapporter, der gennemgår ho-

vedkonklusioner i relation til de enkelte sektorer og oplande. Alle 

rapporter kan frit downloades på FremKom 2´s hjemmeside www.

fremkom.dk.

Selve dataindsamlingen såvel som udarbejdelsen af rapporter er 

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

gion 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.

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. 
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1.2 OPSUMMERING
Kort opsummeret viser oplandsrapporten for Thy-Mors, at:

• Antallet af arbejdspladser i Thy-Mors ser ud til at falde en anelse frem mod 2016. I 2011 er der omkring 31.600 arbejdspladser i 

oplandet. Fremskrivninger viser, at dette ser ud til falde til omkring 30.400 arbejdspladser i 2016. Virksomhederne i Thy-Mors er dog 

mere optimistiske end fremskrivningerne, og knap halvdelen af virksomhederne forventer i nogen eller i høj grad at øge antallet af med-

arbejdere frem til 2016.

• Faldet i arbejdspladser vil særligt ske inden for fødevaresektoren og, omend i lidt mindre grad, inden for uddannelsessektoren. 

Omvendt vil der ifølge fremskrivninger ske en væsentlig stigning i antallet af arbejdspladser inden for Transport og støtteerhverv der 

ligger sig op af området.

• Som i de resterende oplande tyder analysen på en øget efterspørgsel efter medarbejdere med lang videregående uddannelse i 

Thy-Mors, mens behovet for ufaglærte vil falde. 

• I forhold til efterspørgsel på uddannet arbejdskraft er det både en udfordring at rekruttere profiler med erhvervsuddannelser og 

profiler med videregående uddannelser. Interviewdata viser dog, at erfaringen fra de sidste år er, at rekrutteringen har været mindre 

udfordrende end forventet, og det har givet et positivt udbytte at fokusere på at rekruttere medarbejdere, der oprindeligt kommer fra 

området. 

• Det er ofte allerede i dag vanskeligt at tiltrække højt specialiserede, højtuddannede medarbejdere til oplandet. Disse typer med-

arbejdere foretrækker som regel at bo i de større byer som Aarhus og København. 

• På medarbejdersiden er kompetencebehovet kendetegnet ved, at virksomhederne især efterspørger personlige kompetencer som 

fleksibilitet, serviceorientering samt kreativitet og innovation. I forhold til ledelsesniveauet er branchekendskab en kompetence, som 

mange virksomheder i Thy-Mors efterspørger, men det er også vigtigt, at ledelsesniveauet har økonomiske og finansielle kompeten-

cer og formår at skabe netværk og samarbejde.

Analyserne under FremKom 2, og hermed også oplandsanalysen 

for Thy-Mors, er blevet gennemført i foråret 2011. Konklusioner 

såvel som bagvedliggende data tager derfor ikke højde for Fjord-

bank Mors’ konkurs og overdragelse til det statslige selskab for 

afvikling af banker Finansiel Stabilitet, i slutningen af juni 2011. 

Selvom de beskæftigelses- og erhvervsmæssige konsekvenser af 

Fjordbank Mors’ afvikling i skrivende stund er ukendte, kaster 

bankens konkurs naturligvis en række skygger ind over de frem-

tidige vækstudsigter for oplandet. Mange morsøboere har mistet 

betydelige værdier via deres aktieposter i banken, ligesom en del 

lokale landmænd, der har haft store lån i banken, som de har haft 

svært ved at afdrage på, nu også trues af konkurs. Sidst men ikke 

mindst har banken været en vigtig sponsor for områdets lokale 

foreningsliv og har været mange lokale erhvervsdrivendes pri-

mære kilde til lånekapital.  
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1.3.1  PENDLING
Som figur 1 viser, er antallet, der pendler ind og ud af arbejdskraftoplandet Thy-Mors ca. lige store. Det gæl-
der både for den gruppe, der pendler fra andre steder i regionen og den gruppe, der pendler til og fra områder 
uden for Region Nordjylland.
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Figur 1 Ind- og udpendling til og fra Thy-Mors (2009)

Kilde: Oxford Research og DST 2010 

Inden for Region Nordjylland Uden for Region Nordjylland

I modsætning til regionens andre arbejdskraftoplande er ind- og 

udpendlingen i Thy-Mors størst i forhold til områder uden for 

regionen. Ifølge mange virksomheder skyldes dette oplandets 

lidt afsides beliggenhed i forhold til resten af regionen samt det 

forhold, at der ikke er nogen motorvejsforbindelse fra Aalborg 

vestover mod Thy-Mors, hvorfor det tager lang tid at køre fra 

eksempelvis Aalborg til Nykøbing Mors eller Thisted.

1.3 ARBEJDSKRAFTOPLANDET 
THY-MORS
Thy-Mors udgør den nordvestlige del af Region Nordjyllands arbejdskraftsoplande og inkluderer byerne Thi-
sted og Nykøbing Mors. Oplandet består af Thisted Kommune og Morsø Kommune. I oplandet beskæftiges i 
2011 godt 31.500 personer. Heraf er det fødevaresektoren, der beskæftiger den største gruppe (6.444). Be-
skæftigelsesmæssigt er de andre store sektorer Byggeri samt Pleje og omsorg.

På det private område tæller de store arbejdspladser bl.a. Oticons 

filial i Thisted og slagteriet Tican A.m.b.a., der også er placeret i 

Thisted. Dertil kommer Coloplasts filial i Thisted, Idealcombi A/S 

og Sjørring Maskinfabrik, der alle har mellem 200 og 500 ansatte. 

På den offentlige side er det Sygehus Thy-Mors og Thisted Kom-

mune, der er de store spillere i forhold til beskæftigelse. Begge 

beskæftiger mere end 500 personer.
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Selv om der kvantitativt er tale om et mindre fald i arbejdskraft-

behovet frem til 2016, er der større ændringer i efterspørgslen fra 

sektor til sektor (se tabel 1). Fremskrivninger viser eksempelvis, 

at arbejdskraftbehovet vil falde med 13% inden for Fødevaresek-

toren, ligesom det er tilfældet i resten af regionen. Også i ud-

dannelsessektoren vil behovet for arbejdskraft være mindre. Her 

forventes det, at behovet vil falde med 10%. I resten af regionen 

forventes også et fald i efterspørgslen på arbejdskraft i uddannel-

sessektoren, men her er faldet kun på 4,8%, og er således langt 

fra så markant, som det er i Thy-Mors. Der er også en vis forskel 

på fremskrivningerne for Thy-Mors og den samlede region, når 

det gælder Møbel og beklædning. I Thy-Mors forventes et mindre 

fald i behovet på 0,2%, mens det er 4,8% i den samlede region. 

Det omvendte gør sig gældende i forhold til Pleje og omsorg, 

hvor efterspørgslen på arbejdskraft vil falde mere i Thy-Mors end 

i Region Nordjylland.

Fremskrivningerne viser også, at behovet for arbejdskraft vil 

stige inden for visse sektorer i Thy-Mors. Arbejdskraftbehovet 

ser eksempelvis ud til at ville stige med 20% inden for transport-

sektoren. Denne stigning skiller sig igen ud fra fremskrivningerne 

for resten af regionen, hvor der kun forventes at være en stigning 

på 0,8% inden for transportsektoren. Fremskrivningerne i tabel 

1 viser derimod, at der i Thy-Mors vil være mindre stigninger i 

behovet for arbejdskraft inden for IKT, Finans og forsikring, Op-

levelsesindustri samt Handel og forretningsservice sammenlignet 

med resten af regionen.

1.3.2  ARBEJDSKRAFT-  OG 
KOMPETENCEBEHOV
Det samlede antal arbejdspladser i Thy-Mors er siden 2006 faldet forholdsvist markant fra 35.360 til 31.649 i 
2011. Registerbaserede fremskrivninger viser, at faldet i arbejdspladser ser ud til at stabilisere sig frem mod 
2016, således, at oplandet her vil opleve et noget mindre fald i antallet af arbejdspladser frem mod 2016. 

Tabel 1: Arbejdskraftbehovet i Thy-Mors fordelt på sektorer 

Sektor
Antal ansatte 

2011

Antal efterspurgte 

ansatte 2016

Ændring i procent 

+/-

Region Nordjylland

Ændring i procent 

+/-

Fødevarer og støtteerhverv 6.444 5.582 -13,4% -13,0% 

Møbel, beklædning og støtteerhverv 1.659 1.656 -0,2% -4,8% 

Kultur, turisme og event 811 819 1,0% 2,1% 

Oplevelsesindustri 485 488 0,6% 0,5% 

IKT 105 107 1,9% 5,9% 

Energi og miljø og støtteerhverv 547 512 -6,4% -5,6% 

Transport og støtteerhverv 2.005 2.405 20,0% 0,8% 

Byggeri og støtteerhverv 5.180 5.093 -1,7% 1,2% 

Metalindustri og støtteerhverv 157 149 -5,1% -2,6% 

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og 
medico 

2.456 2.373 -3,4% 3,2% 

Finans, forsikring og videnservice 935 954 2,0% 1,0% 

Handel og forretningsservice i øvrigt 1.789 1.792 0,2% 2,4% 

Øvrig produktion 1.209 1.161 -4,0% -4,4% 

Uddannelse 2.260 2.028 -10,3% -4,8% 

Pleje og omsorg 3.711 3.435 -7,4% -3,5% 

Offentlig administration og organisationer 1.698 1.672 -1,5% -0,9% 

Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning og Oxford Research 2010
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Figur 2 I hvor høj grad forventer virksomheden at øge antallet af medarbejdere de næste fem år?

Vendsyssel Region Nordjylland

Kilde: Oxford Research 2011 

I høj grad I nogen grad

Anvendes virksomhedernes egne forventninger til medarbejder-

vækst som kilde, viser det sig, at virksomhederne i Thy-Mors 

generelt set virker mere positive end de statistiske fremskrivnin-

ger. Som figur 2 viser, er der 31% af virksomhederne i Thy-Mors, 

der svarer, at de i nogen grad vil øge antallet af medarbejder de 

næste 5 år og 16% svarer, at de i høj grad vil øge antallet af med-

arbejdere frem mod 2016. Kun i arbejdskraftoplandet Aalborg er 

de mere positive. 



10| THY-MORS

De kvalitative data fra virksomhedsinterview i arbejdskraftoplan-

det Thy-Mors viser et lignende billede. Der er i mange virksom-

heder behov for specialiserede profiler; for eksempel ingeniører 

eller maskinteknikere, der har en teoretisk baggrund, men også 

gerne har praktisk forståelse for produktionen. Interviewdata vi-

ser, at de fleste er bekymret for, om det er muligt at rekruttere 

og ikke mindst fastholde medarbejdere med disse profiler. Flere 

virksomheder er i den sammenhæng opmærksomme på at gå 

målrettet efter personer, der har tilknytning til området. I mod-

sætning til fremskrivningerne i tabel 2 forventer mange virksom-

heder også et stigende behov for faglærte. Dette gælder særligt 

faglærte håndværkere til reparation og vedligehold af maskiner 

samt dygtige svejsere til produktionsopgaver.

Virksomhedernes kompetencebehov

Når virksomhederne bliver spurgt, er det helt tydeligt, at deres 

kompetencebehov hos medarbejderne er mest udtalt i forhold til 

de personlige kompetencer (se figur 3). Fleksibilitet er den kom-

petence som flest af virksomhederne i både Thy-Mors og Region 

Nordjylland angiver som en kompetence, de efterspørger hos 

medarbejderne. Fra de kvalitative interview ved vi, at fleksibilitet 

for mange af virksomhederne i Thy-Mors dækker over evnen til 

at sætte sig ind i flere funktioner i virksomheden og for eksempel 

passe flere forskellige maskiner i produktionen. Udover fleksibili-

tet er der også mange, der angiver, at serviceorientering, kreati-

vitet og innovation samt selvledelse er vigtige kompetencer. Fra 

de kvalitative interview med virksomheder i Thy-Mors viser det 

sig også, at personlige kompetencer som omstillingsparathed til 

nye arbejdsgange og organisationsændringer er efterspurgte.

1.3.3  UDDANNELSE OG 
KOMPETENCER
Stilles der skarpt på uddannelsesprofilen på arbejdskraftbehovet i Thy-Mors, afviger billedet ikke væsentligt 
fra fremskrivningerne for hele regionen. Den største ændring er på de lange videregående uddannelser, hvor 
der vil være en stigning på knap 10% i efterspørgsel fra 2011 til 2016. Denne stigning svarer til den stigning, 
der forventes at være i resten af regionen frem til 2016.

Det største fald i behovet for arbejdskraft i Thy-Mors er på grup-

pen af ufaglærte. Fremskrivningerne viser, at der vil være behov 

for knap 8% færre ufaglærte i 2016. Dette fald i efterspørgslen på 

ufaglærte er større i Thy-Mors, end det er i den samlede Region 

Nordjylland. I Region Nordjylland vil faldet ifølge fremskrivnin-

gerne være på 5,4%.

Tabel 2:   Ændring i efterspørgsel efter ansattes uddannelse

Aggregerede uddannelser

Uddannelse
Antal ansatte 

2011

Antal efterspurgte 

ansatte 2016

Ændring i procent 

+/-

Region Nordjylland

Ændring i procent 

+/-

Ufaglært, studenter mv. 11.695 10.767 -7,9% -5,4% 

Faglærte / EUD 12.291 12.023 -2,2% -0,5% 

Kort vid.g. uddannelse KVU 1.705 1.752 2,8% 4,5% 

Mellemlang vid.g. udd. MVU 3.758 3.763 0,1% 3,4% 

Lang vid.g. uddannelse LVU 983 1.076 9,5% 10,2% 

Ukendt uddannelse 892 959 7,5% 8,0% 

Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning og Oxford Research 2010
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Thy-Mors Region Nordjylland

Figur 3 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørges inden for de næste fem år?
 Andel af virksomhederne som i høj eller nogen grad efterspørger de angivede kompetencer

Kilde: Oxford Research 2011 
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Overordnet set er der ikke de store forskelle på, hvad virksomhe-

derne i Thy-Mors og virksomhederne i Region Nordjylland efter-

spørger af kompetencer (se figur 3). Der er dog mindre forskelle, 

når det gælder kompetencerne forretningsforståelse og tværfag-

lighed og kendskab til flere brancher, hvor behovet ser ud til at 

være mere udbredt blandt virksomhederne i Region Nordjylland 

sammenlignet med virksomhederne i Thy-Mors.
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En stor andel af virksomhederne både i Thy-Mors og i resten 

af regionen efterspørger også kompetencer til at skabe netværk 

på ledelsesniveauet. De økonomiske og finansielle kompetencer 

ligger ikke overraskende også højt på listen over efterspurgte 

kompetencer på ledelsesniveauet. Derimod er det kun en mindre 

andel (mellem en fjerdedel og godt en tredjedel), der efterspørger 

mangfoldighedsledelse og juridiske kompetencer på ledelsesni-

veauet.

Der er, som det fremgår af figur 4, desuden ingen bemærkelses-

værdige forskelle mellem Thy-Mors og resten af regionen, når 

det gælder efterspørgslen af forskellige kompetencer på ledel-

sesniveauet.

Der er kun en fjerdel af virksomhederne både i Thy-Mors og i 

Region Nordjylland, der angiver, at de har behov for juridiske 

kompetencer og ligeledes er kompetencer inden for IKT på eks-

pertniveau, noget som kun en mindre del af virksomhederne ef-

terspørger hos deres medarbejdere.

Virksomhederne i Region Nordjylland og herunder også i arbejds-

kraftoplandet Thy-Mors er desuden blevet spurgt, hvad deres 

kompetencebehov er på ledelsesniveau. Som figur 4 viser, er 

dybdegående og faglig branchespecifik viden den kompetence, 

som flest virksomheder i både Thy-Mors og i Region Nordjylland 

efterspørger på ledelsesniveau. Det stemmer godt overens med 

de kvalitative virksomheds-interview, hvor mange understreger, 

at det er en udfordring at finde medarbejdere til især lederstillin-

ger, der både har de almene lederegenskaber og samtidig kender 

til branchen og de særlige forhold, der følger med.

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

Figur 4 Hvilke kompetencer på ledelsesniveau efterspørges inden for de næste fem år?
  Andel af virksomhederne som i høj eller nogen grad efterspørger de angivede kompetencer

Kilde: Oxford Research 2011 
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1.4 KOMPETENCEMÆSSIGE 
UDFORDRINGER FOR THY-MORS
I de kvalitative interview peger mange af virksomhederne i Thy-Mors på, at der er et stort udbud af ufaglært 
arbejdskraft i nærområdet. På grund af de nedskæringer, lukninger og outsourcing, der kom i kølvandet på 
finanskrisen, er der i dag mange erfarne og kvalificerede ufaglærte i området. Som en virksomhedsleder i Thy-
Mors udtrykker det: ”Der er mange, der er vant til at arbejde i produktionen og håndtere maskiner, og de kan 
altså tage fat fra dag 1”. Derfor forventer virksomhederne i Thy-Mors heller ikke at få problemer med at rekrut-
tere ufaglærte medarbejdere, de næste mange år.

De kvalitative interview viser samtidigt, at det er mere udfor-

drende for virksomhederne at finde dygtige håndværkere til de 

mere komplekse og specialiserede funktioner i produktionen. 

Dette billede stemmer overens med figur 5, som viser, at 19% af 

virksomhederne i Thy-Mors har haft vanskeligt ved at rekruttere 

faglærte medarbejdere. Maskinerne bliver mere komplekse, og 

det bliver blandt andet af den grund rentabelt at ansætte faglærte 

frem for ufaglærte i udvalgte stillinger i produktionen. Faglært 

arbejdskraft er også ofte vigtigt i forhold til reparation og vedli-

gehold af maskiner og produktionsanlæg. Der er også eksempler 

på, at virksomheder har ansat møbelpolstrere og svejsere fra ud-

landet, fordi det har været svært at finde de rigtige kvalifikationer 

I Danmark. 

Som det også fremgår af figur 5, er det på regionsniveau 15% af 

de adspurgte virksomheder, der oplever, at det er udfordrende 

at rekruttere faglærte medarbejdere. Problemer med at skaffe 

faglærte ser således ud til at være mere udtalt i Thy-Mors end i 

resten af Nordjylland.

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Figur 5 Medarbejdere fordelt på uddannelse, som virksomhederne har haft vanskeligt ved at rekruttere
 inden for det seneste år.

Kilde: Oxford Research 2011 

Mellemlang videregående uddannelse

Kort videregående uddannelse

Lang videregående uddannelse

Gymnasial uddannelse/grundskole (ufaglært)

Ph.d’ere

Erhvervsuddannelse (faglært)

2
3

8

9

6

15

6

8

7

19

7
5

Thy-Mors Region Nordjylland



THY-MORS |15

DE VÆSENTLIGSTE KOMPE-
TENCEMÆSSIGE UDFOR-
DRINGER FOR THY-MORS

• Generelt er der pt. et godt udbud af arbejdskraft i oplandet - dog især 

af ufaglærte.

• Det er derimod en stigende udfordring for produktionsvirksomheder 

at finde dygtige håndværkere til de mere komplekse og specialiserede 

funktioner i produktionen. 

• Virksomhederne forventer desuden, at det vil blive sværere at rekrut-

tere og især fastholde medarbejdere med videregående uddannelser, 

hvis de ikke bor i området. Særligt de mere specialiserede medarbej-

dere, som allerede i dag kan være svære at rekruttere.

Det har for en lille del af virksomhederne også været udfordrende, 

at rekruttere medarbejdere med korte, mellemlange og lange vide-

regående uddannelser. Mellem 6% og 9% af virksomhederne i både 

Thy-Mors og i Region Nordjylland har oplevet, at det er udfordrende 

at rekruttere medarbejdere med videregående uddannelser. Der er 

ikke de store forskelle på, om det er medarbejdere med en kort, en 

mellemlang eller en lang videregående uddannelse. De kvalitative in-

terview viser i denne sammenhæng, at det kun er få, der har erfaring 

med at rekruttere disse grupper. Blandt de virksomheder, der har er-

faring med at ansætte videreuddannet arbejdskraft inden for det se-

neste år, er flere blevet positivt overrasket over, at det er gået lettere 

end de havde forventet. Forventningen er dog, at det vil blive sværere 

at rekruttere og især fastholde medarbejdere med videregående ud-

dannelser, hvis de ikke bor i området. Særligt de mere specialiserede 

medarbejdere, som allerede i dag kan være svære at rekruttere. 
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