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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 oplevelsesin-
dustrien 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. 

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.

OPLEVELSESINDUSTRISEKTOREN ER DEFINERET 
SOM PRODUCENTER AF TRYKTE OG INDSPILLEDE 
MEDIER SAMT VIRKSOMHEDER, DER FREMSTIL-
LER PRODUKTER, SOM HAR EN ÆSTETISK EL-
LER NYDELSESMÆSSIG KARAKTER, HERUNDER 
SMYKKER, MUSIK INSTRUMENTER, LEGETØJ 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 in-

denfor seks udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen omfattede 

50% af det nordjyske arbejdsmarked, afdækker Fremkom 2 det 

samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer¹. Pro-

jektet har således både undersøgt tendenser og udfordringer på 

tværs af sektorer og samtidig 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 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.
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1.2 OPSUMMERING
Kort opsummeret viser sektorrapporten for den nordjyske oplevelsesindustri at:

• Sektoren beskæftiger i dag omkring 5.400 personer i Region Nordjylland og er således blandt de mindste sektorer i regionen rent

beskæftigelsesmæssigt.

• Ifølge registerbaserede fremskrivninger vil sektoren kun opleve en meget begrænset beskæftigelsesvækst på 0,5% frem til 2016. 

Virksomhedernes egne forventninger til vækst er delte, men hælder dog mere mod vækst end de statistiske fremskrivninger.

• De interviewede eksperter inden for oplevelsesøkonomi har understreget, at der vil blive efterspurgt flere medarbejdere med 

’oplevelses-kompetencer’ i regionen de kommende år. Væksten i efterspørgslen vil dog primært ske inden for andre sektorer 

som eksempelvis IKT, fødevare, turisme og vidensservice, da det særligt er inden for disse sektorer, at det øgede fokus på oplevelser 

skaber vækst og nye forretningsmuligheder. 

• Oplevelsesindustrien er kendetegnet ved både at beskæftige mange ufaglærte, faglærte og personer med videregående uddan-

nelser. Dette skyldes sektorens mange forskellige typer af virksomheder, der spænder fra indretningsarkitekter og mediehuse til guld-

smede og producenter og forhandlere af legetøj og sportsudstyr.

• Ifølge spørgeskemaundersøgelsen til regionens oplevelsesøkonomiske virksomheder, ser efterspørgselen efter ansatte i oplevelsesindu-

strien i forhold til uddannelsesniveau ikke ud til at ville ændre sig markant de kommende fem år. Der er dog en mindre øgning i andelen 

af virksomheder, der om fem år forventer, at de vil efterspørge ansatte med en lang videregående uddannelse sammenlignet 

med i dag.

• På kompetencesiden er oplevelsessektoren kendetegnet ved, at en relativt høj andel af virksomhederne i høj grad forventer at ville efter-

spørge teamwork og selvledelse. IKT-kompetencer vil også i stigende grad blive efterspurgt af virksomhederne, da øget anvendelse 

af IKT, herunder særligt mobil- og onlineløsninger, er en hovedtrend inden for oplevelsesøkonomi.

• Også i forhold til ledelseskompetencer skiller oplevelsessektoren sig lidt ud fra gennemsnittet af nordjyske virksomheder. Sektoren er så-

ledes blandt de sektorer, som har den største andel af virksomheder, som i høj grad efterspørger entreprenørskab og viden om IKT.

• Eksperterne peger på, at der er i dag er forholdsvis få personer med oplevelseskompetencer i regionen, men at der den seneste tid 

er skabt nye uddannelser inden for bl.a. oplevelsesdesign og informatik, der formentligt vil afhjælpe dette. På sigt kan der måske være 

behov for særlige kandidatuddannelser, der kombinerer innovation, kreativitet og oplevelser med anden faglig eller branchespecifik 

viden.



6| OPLEVELSESINDUSTRI

1.3 OPLEVELSESINDUSTRIEN 
I  NORDJYLLAND

1.4 ARBEJDSKRAFT-  OG 
KOMPETENCEBEHOV

Regionen har dog en række styrkepositioner og potentialer inden 

for andre erhverv som IKT, turisme og fødevarer, hvor et forøget 

fokus på oplevelser uden tvivl vil være en vigtig vækststrategi. 

Særligt står regionen stærkt inden for IKT, hvilket netop er en af 

de sektorer, der i stigende grad har fokus på brugernes oplevelse 

af deres produkter samtidig med, at sektoren er en vigtig leve-

randør af oplevelsesbaserede teknologier og løsninger til andre 

sektorer – herunder også de traditionelle oplevelseserhverv. 

En af de trends, der i særlig grad påvirker den måde, virksomhe-

der arbejder med oplevelser på er ’co-creation’, hvor brugerne 

er med til at skabe selve indholdet i en oplevelse eller et produkt. 

Dette gør sig igen især gældende inden for IKT. I det hele taget 

udgør it- og onlineløsninger en af de mest markante forandrings-

kræfter inden for oplevelseserhvervene. Mange af de arbejds-

værktøjer og formidlingsplatforme, der anvendes i sektoren i dag, 

er allerede baseret på IKT- og onlineløsninger, men disse vil også 

i de kommende fem år blive forandret kraftigt i takt med, at de 

teknologiske muligheder øges, og nye interaktive måder at bruge 

internettet udvikles. 

Det er dog vigtigt at huske på, at oplevelsesindustrien også 

dækker over en række mere traditionelle og til tider håndværks-

prægede produktionsvirksomheder, som guldsmede og andre 

kunsthåndværkere samt forhandlere og producenter af legetøj og 

sportsudstyr, hvor trends og kompetencebehov kan adskille sig 

fra det generelle billede af oplevelsesindustrien. 

Oplevelseserhvervene beskæftiger i dag omkring 5.400 personer 

i Region Nordjylland og er altså blandt de mindste sektorer i re-

gionen rent beskæftigelsesmæssigt (se tabel 1). Ifølge register-

baserede fremskrivninger vil sektoren kun opleve en meget lille 

beskæftigelsesvækst på 0,5% frem til 2016 (se tabel 1 og figur 

1). De interviewede eksperter inden for oplevelsesøkonomi har 

understreget, at der uden tvivl vil blive efterspurgt flere medar-

bejdere med ’oplevelses-kompetencer’ i regionen de kommende 

år. Væksten vil dog primært ske inden for andre sektorer som ek-

sempelvis IKT, fødevarer, turisme og vidensservice, da det sær-

ligt er inden for disse sektorer, at det øgede fokus på oplevelser 

skaber vækst og nye forretningsmuligheder. 

I Nordjylland fylder de traditionelle oplevelseserhverv som medier, forlag, designere og indretningsarkitekter 
ikke meget rent beskæftigelsesmæssigt. Da trenden omkring oplevelser og oplevelsesøkonomi samtidig er en 
tværgående trend, der påvirker måden at tænke og agere på i mange sektorer, men ikke nødvendigvis skaber 
yderligere vækst inden for de traditionelle oplevelseserhverv, tyder det heller ikke umiddelbart på, at der vil 
ske den store beskæftigelsesmæssige vækst inden for den nordjyske oplevelsesindustri de kommende år. 
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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

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2011 2016
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Figur 1 Arbejdskraftbehovet inden for oplevelsesindustrien i Nordjylland (antal ansatte)

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

Vækst vil primært ske inden for regionen på trods af 

stigende internationalisering 

De oplevelsesøkonomiske virksomheder i Region Nordjylland for-

venter primært at ville vækste inden for regionen de kommende 

fem år. Selvom størstedelen af virksomheder mener, at de vil 

vækste inden for regionen, er det dog en af de sektorer, hvor 

flest (15%) mener, at de primært vil vækste i udlandet. Herunder 

er det særligt interessant, at hele 7,5% mener, at de vil vækste 

uden for Europa. Blandt de adspurgte virksomheder generelt er 

det kun 3%, der tror på, at deres vækst primært vil ligge i lande 

uden for Europa. 

Ser vi på virksomhedernes egne forventninger til vækst, er de 

delte, men hælder dog mere mod vækst end de statistiske frem-

skrivninger og eksperternes forventninger. Lidt over 50% af de 

adspurgte virksomheder forventer i høj eller nogen grad at ville 

vækste i antallet af medarbejdere frem mod 2016, og 25% forven-

ter, at de i mindre grad vil gøre det. Kun 15% forventer, at de i 

2016 vil være det samme antal medarbejdere som i dag, og 7%, 

at de vil være færre (se figur 2).
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1.4.1 KOMPETENCEBEHOVET

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen til regionens oplevelsesøkono-

miske virksomheder ser efterspørgselen efter ansatte i oplevel-

sesindustrien i forhold til uddannelsesniveau ikke ud til at ville 

ændre sig markant de kommende fem år. Der er dog en mindre 

øgning i andelen af virksomheder, der om fem år forventer, at 

de vil efterspørge ansatte med en lang videregående uddannelse 

sammenlignet med i dag.

På kompetencesiden er oplevelsessektoren kendetegnet ved, at 

en relativt høj andel af virksomhederne i høj grad efterspørger 

teamwork og selvledelse. Moderne arbejdsformer ser altså ud til 

i særlig grad at gøre sig gældende i virksomheder inden for ople-

velsesøkonomien. Samtidig er de også blandt dem, der i mindst 

grad efterspørger viden om sundhed, miljø og klima. 

I høj grad I nogen grad

Figur 4 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørger din virksomhed frem til 2016?

Kilde: Oxford Research 2011 
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Oplevelsesindustrien er kendetegnet ved både at beskæftige mange ufaglærte, faglærte og personer med 
videregående uddannelser. Dette skyldes sektorens mange forskellige typer af virksomheder, der spænder 
fra indretningsarkitekter og mediehuse til guldsmede og legetøjsproducenter. Det er således også en meget 
bred palet af forskellige uddannelser fra arkitekter, designere, journalister og kommunikationsuddannede til 
faglærte håndværkere og butiksuddannede, som virksomhederne inden for oplevelsesindustrien efterspørger.
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De interviewede eksperter har desuden peget på, at der gene-

relt vil være et øget behov for medarbejdere med ’oplevelses-

kompetencer’ på tværs af regionens forskellige sektorer. Medar-

bejdere med ’oplevelses-kompetencer’ dækker som oftest over 

højtuddannede for eksempel inden for design, it, kommunikation, 

marketing og kulturfag som antropologi og etnologi, som både er 

kreative, innovative og tværfaglige i deres problemløsning.

Også i forhold til ledelseskompetencer skiller oplevelsessektoren 

sig lidt ud fra gennemsnittet af nordjyske virksomheder. Sektoren 

er således blandt de sektorer, som har den største andel af virk-

somheder, der i høj grad efterspørger entreprenørskab og viden 

om IKT, hvilket stemmer godt overens med den store betydning, 

IKT har i relation til skabelsen såvel som formidlingen af oplevel-

ser og oplevelsesrelaterede produkter, ligesom entreprenørskab 

– det at kunne skabe og implementere nye ideer og projekter – 

virker som en naturgiven kompetence, for en sektor der lever af 

at skabe nye oplevelser for sine kunder.   

Kompetenceudvikling og efteruddannelse

På grund af sektorens meget forskelligartede karakter med man-

ge forskellige typer virksomheder er det svært at give et entydigt 

billede af efteruddannelsesbehovet i sektoren. En del af de inter-

viewede oplevelsesøkonomiske virksomheder har dog især peget 

på, at de i stigende grad forventer at ville efterspørge kurser i 

relation til de specifikke it-baserede værkstøjer og platforme, de 

anvender. Dette kan eksempelvis være kurser relateret til grafi-

ske programmer som Adobe Page Maker og Photoshop eller til 

platforme som Microsofts dot.net.

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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1.5 KOMPETENCEMÆSSIGE 
UDFORDRINGER 

Eksperterne peger på, at der er i dag er forholdsvis få personer 

med oplevelseskompetencer i regionen, men at der den seneste 

tid er skabt nye uddannelser inden for bl.a. oplevelsesdesign og 

informatik, der formentligt vil afhjælpe dette. På sigt kan der må-

ske være behov for særlige kandidatuddannelser, der kombinerer 

innovation, kreativitet og oplevelser med anden faglig eller bran-

chespecifik viden.

Herudover vil viden og kompetencer inden for IKT uden tvivl også 

blive efterspurgt af regionens oplevelsesøkonomiske virksomhe-

der. En af de helt stor trends inden for sektoren er nemlig øget 

brug af IKT og herunder særligt mobil- og onlineløsninger til in-

terne processer såvel som i formidlingen og salget af produkter 

og services.

Generelt set forventer de oplevelsesøkonomiske virksomheder 

i Nordjylland ikke at få de store problemer med at rekruttere 

kvalificeret arbejdskraft de kommende fem år. En del af de in-

terviewede virksomheder har dog nævnt, at det allerede i dag 

er vanskeligt at skaffe specialister inden for særlige teknologier, 

platforme eller programmer, og at dette kun vil blive sværere 

fremover. Rent kvantitativt fylder specialisterne ikke meget i det 

samlede rekrutteringsbehov, men de er som oftest meget svære 

at erstatte og udfylder som regel livsvigtige og meget strategiske 

funktioner i virksomhederne.

I den følgende boks opsummeres de væsentligste kompetence-

mæssige udfordringer for oplevelsesindustrien i Region Nordjyl-

land.  

På trods af at de traditionelle oplevelseserhverv formentlig kun i begrænset grad vil opleve vækst i de kom-
mende fem år i Nordjylland, forventer de interviewede eksperter, at der inden for mange andre sektorer som 
IKT, fødevarer og vidensservice vil være øget efterspørgsel efter medarbejdere med ’oplevelseskompetencer’ 
– altså medarbejdere, der er i stand til at være kreative og innovative og tænke i oplevelser. 

OPLEVELSESINDUSTRIENS 
VÆSENTLIGSTE KOMPETENCE-
MÆSSIGE UDFORDRINGER 

• Generelt set forventer de oplevelsesøkonomiske virksomheder i Nordjylland ikke at få 

de store problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft de kommende fem år.

• En del af de interviewede virksomheder har dog nævnt, at det allerede i dag er van-

skeligt at skaffe specialister inden for særlige teknologier, platforme eller programmer.

• Eksperter peger på, at der er i dag er forholdsvist få personer med ’oplevelseskompe-

tencer’ i regionen, hvilket på sigt kan blive en udfordring.  Der er dog den seneste tid 

skabt nye uddannelser inden for bl.a. oplevelsesdesign og informatik, der forhåbentligt 

vil være med til at afhjælpe dette.
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