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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 transportsektoren i Nordjylland. Publikationen er en 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.

TRANSPORTSEKTOREN ER DEFINERET SOM
VIRKSOMHEDER, DER TRANSPORTERER GODS
OG PERSONER, POST- OG KURERTJENESTER OG
HANDELS- OG RÅDGIVNINGSVIRKSOMHEDER I
TILKNYTNING TIL TRANSPORTSEKTOREN, SAMT
VIRKSOMHEDER, DER ARBEJDER MED FREMSTILLING OG REPARATION AF TRANSPORTMIDLER.

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 peger sektorrapporten for den nordjyske transportsektor på følgende hovedkonklusioner:
•

Transportsektoren er med 17.661 ansatte i dag én af de mellemstore brancher i Region Nordjylland. Branchen er i Nordjylland præget
af en stor transport af fødevarer, tung industri og pallegods til og fra Norge. Herudover er der hele persontransporten samt støtteerhverv i form af virksomheder, som bl.a. har med reparation af biler og skibe at gøre.

•

Transportsektoren markerer sig ved at beskæftige en meget høj andel af ufaglærte. Desuden er branchen præget af en høj gennemsnitsalder, hvilket betyder at flere af de ansatte nærmer sig pensionsalderen.

•

Branchen er generelt mærket af en meget hård konkurrence fra Østeuropa. Nordjylland er imidlertid mindre hårdt ramt af den østeuropæiske konkurrence sammenlignet med resten af Danmark. Dette hænger ifølge sektoreksperter sammen med, at der i Nordjylland
er mange specialtransporter, der kræver en høj grad af tillid til transportvirksomheden.

•

Registerbaserede fremskrivninger peger på, at transportsektorens arbejdskraftbehov vil gå fra 17.651 ansatte i 2011 til 17.787 ansatte i 2016, hvilket giver en lille stigning på 0,8% i antallet af ansatte. Denne fremskrivning stemmer godt overens med sektoreksperters
og de interviewede virksomheders vurderinger af udviklingen i sektorens arbejdskraftbehov i Nordjylland.

•

Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Nordjylland viser, at virksomhederne inden for transportsektoren er
meget delte i forhold til spørgsmålet om vækst. Mens 44% af transportvirksomhederne forventer at vækste i høj eller nogen grad,
forventer 36% af virksomhederne ikke at vækste.

•

Transportvirksomhederne er blandt de virksomheder, som i spørgeskemaundersøgelsen i højest grad mener, at de primært vil vækste
inden for Region Nordjylland. Kun 10% af transportvirksomhederne mener, at de primært vil vækste uden for regionen, hvilket afspejler en meget lokalt forankret branche, der hovedsageligt er drevet af efterspørgslen fra lokale kunder.

•

De interviewede transportvirksomheder såvel som sektoreksperter er enige om, at der i de kommende fem år vil komme et øget behov
for faglærte, især chauffører. Chaufførfaget underlægges i stigende grad kravene om en effektiv transport, gode sprogkundskaber,
it-kompetencer og et højt serviceniveau.

•

På medarbejderniveau er fleksibilitet og serviceorientering de meste efterspurgte kompetencer blandt de adspurgte transportvirksomheder i spørgeskemaundersøgelsen. På ledelsesniveau er de mest efterspurgte kompetencer dybdegående branchespecifik viden
og evnen til at skabe netværk, samarbejder og alliancer.

•

Branchen har et relativt stort fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse, som flere af de interviewede virksomheder fremhæver, at de arbejder systematisk med.

•

Der er inden for transportbranchen en generel udfordring i forhold til medarbejdernes serviceorienterede kompetencer.
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1.3 TRANSPORTSEKTOREN
I NORDJYLLAND
Med 17.651 ansatte er transportsektoren beskæftigelsesmæssigt én af de mellemstore sektorer i Region
Nordjylland. Sektoren markerer sig ved at beskæftige en meget høj andel af ufaglærte, hvilket også gør sig
gældende i Nordjylland. Branchen er generelt præget af en hård konkurrence fra Østeuropa, hvor de lave priser på transport gør det svært for danske transportvirksomheder at klare sig. Nordjylland har imidlertid været
mindre hårdt ramt af den østeuropæiske konkurrence sammenlignet med resten af Danmark. Dette hænger
ifølge sektoreksperter sammen med, at regionen især har mange små transportvirksomheder, hvor udgiftsniveauet til medarbejdere er lavere.
Desuden er Region Nordjylland kendetegnet ved at have en stor
transport af fisk, som er et marked, hvor den internationale konkurrence ikke kan mærkes. Ligeledes har de transportvirksomheder, som er specialiseret i transport af tung industri, f.eks. til
vindmøllebranchen, ikke været påvirket af nogen nævneværdig
konkurrence fra udlandet. Det skyldes, ifølge én af de interviewede virksomheder, som bl.a. transporterer off shore vindmøller,
at transporten af tung industri er en tillidssag, som kun overlades
til de transportvirksomheder, kunderne kender i forvejen.

Branchen vil i Region Nordjylland fortsat være præget af en stor
transport af især fisk, men også øvrige fødevarer, der kræver
chauffører, som er gode til at arbejde under et stærkt tidspres i
forhold til levering. Ud over fødevarer er der i Region Nordjylland
desuden en stor transport af vindmøller fra den store Siemensfabrik i Aalborg og pallegods til og fra Norge. Herudover er der
hele persontransporten, som er præget af større krav fra passagerne om et højt serviceniveau. Endelig er der de støtteerhverv,
som har med reparation af biler, skibe og andre transportmidler
at gøre.

1.4 ARBEJDSKRAFT- OG
KOMPETENCEBEHOV
Registerbaserede fremskrivninger af transportsektorens arbejdskraftbehov peger på, at sektoren vil gå fra
17.651 ansatte i 2011 til 17.787 ansatte i 2016. Dette giver en lille stigning på 0,8% i antallet af ansatte. Der
vil særligt komme flere ansatte inden for selve transportsektoren, mens antallet af ansatte inden for støtteerhvervene omvendt vil falde en smule.
Eksperter inden for området peger i overensstemmelse med de
registerbaserede fremskrivninger på, at der i løbet af de næste
fem år kan komme en lille stigning i behovet for arbejdskraft.
Denne forventning begrundes med, at den generelle omsætning
og forbrug af varer formentlig vil stige, når finanskrisen er ovre.
Et øget forbrug af varer giver mere arbejde til transportsektoren.
Omvendt forudses branchen fortsat at være præget af den hårde
østeuropæiske konkurrence, hvilket trækker efterspørgslen på
arbejdskraft i den modsatte retning.
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Figur 1 Arbejdskraftbehovet inden for transportsektoren i Nordjylland (antal ansatte)
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Kilde: Oxford Research og Center for Regional- og Oplevelseindustriforskning 2010

Sammenlignet med de øvrige sektorer i Nordjylland vil der inden for transportområdet ske en meget svag stigning på 0,8% i
beskæftigelsen i de kommende fem år. De andre vækstprægede

sektorer vil ifølge de registerbaserede fremskrivninger vokse
mellem 2-3% i samme periode.

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
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Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse viser, at virksomhederne inden for transportsektoren i overensstemmelse med det
generelle billede på tværs af alle sektorer er meget delte i forhold
til spørgsmålet om vækst. Mens 44% af transportvirksomhederne

forventer at vækste i høj eller nogen grad, svarer 36%, at de slet
ikke forventer at vækste. Samtidigt forventer 6% at skulle skære
i antallet af ansatte (se figur 2).

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 på trods
af stigende internationalisering
Transportvirksomhederne er klart blandt de virksomheder, som
i højest grad mener, at de primært vil vækste inden for Region
Nordjylland. De kun 10% af transportvirksomhederne, som mener, at de primært vil vækste uden for regionen, afspejler formentligt en meget lokalt forankret branche, der primært er drevet

af lokale kunder og lokal efterspørgsel. Dette bekræftes i interviewene med sektoreksperter og virksomhedsrepræsentanter,
som primært beskriver lokale forholds betydning for det fremtidige arbejdskraft- og kompetencebehov. Forventningen om vækst
begrundes i de kvalitative virksomhedsinterview bl.a. med planlægningen af byggeprojekter i Nordjylland.

Kilde: Oxford Research 2011
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1.4.1 KOMPETENCEBEHOVET
De interviewede transportvirksomheder såvel som sektoreksperter er enige om, at der i de kommende fem år
vil komme et øget behov for faglærte, især chauffører. Ligeledes svarer 61% af de adspurgte virksomheder i
spørgeskemaundersøgelsen, at de enten i høj eller nogen grad vil få brug for erhvervsuddannet arbejdskraft.
Sektoreksperter fremhæver bl.a. branchens øgede krav til service, logistik og sprog som en del af forklaringen
på, at der i fremtiden vil komme en øget efterspørgsel på faglærte chauffører.
I interviewene med sektoreksperter påpeges det, at den internationale konkurrence på transportområdet betyder, at chaufførerne
underlægges flere og flere krav om at effektivisere deres transport, hvilket ikke mindst stiller krav til chaufførernes logistiske
kompetencer. Chaufførerne skal f.eks. kunne laste gods fra flere
forskellige kunder i den samme afsending. Desuden stilles større
krav til chaufførernes it-kompetencer, da branchen er præget af
en øget brug af elektroniske hjælpemidler bl.a. i forhold til over-

vågning af, hvor godset befinder sig og chaufførernes mulighed
for at sende og modtage beskeder.
Herudover peger sektoreksperter på, at der både inden for transporten af varer og mennesker stilles større krav til chaufførernes
kompetencer inden for service. En sektorekspert forklarer her,
hvordan efterspørgslen på et højt serviceniveau har udviklet sig
inden for den kollektive trafik:

”Kunderne forventer i højere grad end tidligere, at den kollektive
transport er forbundet med en serviceydelse. Man er derfor begyndt at måle på, om kunderne er tilfredse og ikke kun på, om
bussen kommer til tiden.”
Ekspert inden for transportområdet
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Som det fremgår af figur 4, er fleksibilitet og serviceorientering
da også nogle af de mest efterspurgte kompetencer på medarbejderniveau blandt transportvirksomhederne i Nordjylland. Generelt set adskiller efterspørgslen efter kompetencer på medarbejderniveau inden for transportsektoren sig ikke nævneværdigt
fra efterspørgslen blandt de adspurgte virksomheder generelt

set. Dog kan det bemærkes, at en lille andel af transportvirksomhederne sammenlignet med det generelle billede i høj grad
vil efterspørge teamwork. Dette hænger formentlig sammen med
branchens natur, hvor en stor del af de ansatte, i form af chaufførerne, bruger langt det meste af deres arbejdstid alene.

Figur 4 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørger din virksomhed frem til 2016?

Fleksibilitet

17

75

24

68

Serviceorientering/serviceminded

41

46

Forretningsforståelse
Kreativitet og evnen til at være innovativ

38

33

Selvledelse

24

44

Teamwork

55

12

Evnen til at indgå og aktivt bruge faglige og
forretningsmæssige netværk

41

23

Økonomiske kompetencer

35

27

IKT brugerniveau

44

13
20

Tværfaglighed og kendskab til flere brancher
Sprog og interkulturel forståelse

9

35

12

28

Viden om sundhed, miljø og klima
IKT ekspert/udviklerniveau

6

Juridiske kompetencer

1

0%

32

19
17

10%

20%

I høj grad

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I nogen grad

Kilde: Oxford Research 2011

I forhold til efterspørgselen efter ledelseskompetencer er transportvirksomhederne meget lig det generelle billede. Det er således dybdegående branchespecifik viden, økonomiske og finansielle kompetencer samt evne til at skabe netværk, alliancer og
samarbejder, der i nogen eller høj grad vil blive efterspurgt af
flest virksomheder. Sektoreksperter peger på, at det inden for

transportsektoren bl.a. kan være en stor fordel at samarbejde
med nabovirksomheder omkring de samme destinationer. Som
et eksempel på den branchespecifikke viden, der er vigtig på ledelsesniveau, fremhæver sektoreksperter kendskab til færdselslovgivningen samt arbejdstidsbestemmelser og hviletid.
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Figur 5 Hvilke kompetencer på ledelsesniveau efterspørger din virksomhed frem til 2016?
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Kilde: Oxford Research 2011

Kompetenceudvikling og efteruddannelse
Idet transportsektoren beskæftiger mange ufaglærte, er der et relativt stort fokus på efteruddannelse, hvilket bekræftes i interviewene med transportvirksomheder såvel som af sektoreksperter.
Flere af de interviewede virksomheder påpeger, at de arbejder
meget systematisk med kompetenceudvikling og efteruddannelse. Som eksempel kan fremhæves en gazellevirksomhed, der
har opstillet en plan for hvilke kompetencer, de ønsker, at virksomhedens medarbejdere skal besidde. For at følge op på denne
plan har virksomheden udarbejdet et spørgeskema, som har til
formål at kortlægge, hvor medarbejderne befinder sig i forhold til
de opstillede mål. Virksomheden benytter sig primært af svejse-,
kran- og truckkurser samt kurser i dansk og engelsk.

En anden af de interviewede virksomheder planlægger inden
for de næste otte år at videreuddanne alle de af virksomhedens
ansatte, som er under 40 år og ufaglærte. Øvrige virksomheder
fremhæver desuden deres fokus på kompetenceudvikling på ledelsesniveau, som bl.a. udmønter sig i ledelsens deltagelse i lean
kurser.
De interviewede virksomheder er generelt godt tilfredse med de
efteruddannelsesmuligheder, som findes i Nordjylland.
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1.5 KOMPETENCEMÆSSIGE
UDFORDRINGER
Transportsektoren i Nordjylland står over for et generationsskifte, idet branchen ifølge sektoreksperter i dag
beskæftiger en del ufaglærte, som er på vej til at gå på pension. I stedet for de mange ufaglærte peger de
interviewede virksomheder såvel som sektoreksperter på, at der i fremtiden vil blive brug for flere faglærte.
De mange ufaglærte inden for transportsektoren er typisk ikke
gode nok til at læse og skrive, hvilket bliver en vigtigere og vigtigere kompetence. Desuden mangler de sprogkundskaber, hvilket
ligeledes er en vigtig kompetence.

inden for branchen, er en generel udfordring i forhold til de mere
serviceorienterede kompetencer. Det fremhæves i denne sammenhæng, at der bl.a. ikke er nogen serviceelementer på chaufførernes uddannelse.

Endelig peger de interviewede virksomheder og sektoreksperter
på, at der både blandt de faglærte og de ufaglærte, som er ansat

I den følgende boks opsummeres de væsentligste kompetencemæssige udfordringer for transportsektoren i Region Nordjylland.

TRANSPORTSEKTORENS
VÆSENTLIGSTE KOMPETENCEMÆSSIGE UDFORDRINGER
•

Branchen står over for et generationsskifte, idet flere af de ansatte nærmer sig pensionsalderen. En udfordring bliver derfor at få uddannet nok
faglærte chauffører til at imødekomme den fremtidige efterspørgsel på
arbejdskraft.

•

Både inden for transporten af varer og personer påpeges mangler i forhold til chaufførernes serviceorienterede kompetencer.

•

Inden for varetransporten bliver en væsentlig udfordring at sikre, at
chaufførerne har tilstrækkelige logistiske kompetencer. Chaufførerne skal
f.eks. kunne laste gods fra flere forskellige kunder i den samme afsending.
Desuden stilles større krav til chaufførernes it-kompetencer, da branchen
er præget af en øget brug af elektroniske hjælpemidler bl.a. i forhold til
overvågning af, hvor godset befinder sig og chaufførernes mulighed for at
sende og modtage beskeder.
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