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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. 

FREMKOM – NY ANALYSE AF 
FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Erik H.  Andersen

Formand 
Det  Reg iona le  Beskæft ige lsesråd

Ulla Astman
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OM FREMKOM

MODERATE VÆKSTPERSPEKTIVER 
- MEN STADIG BEHOV FOR NYE 
KOMPETENCER

FremKom 2 har til formål at afdække fremtidens kom-
petencebehov i Nordjylland fem år frem i tiden. Pro-
jektet blev sat i gang i oktober 2010 af Vækstforum 
Nordjylland i samarbejde med en række strategiske 
aktører indenfor uddannelses-, erhvervs- og beskæf-
tigelsesområdet. 

Overordnet set viser analysen, at de nordjyske virksomheder såvel som offentlige arbejdsgivere stadig er 
mærket af den økonomiske krise. Ifølge analysen betyder de moderate vækstperspektiver, at efterspørgslen 
efter arbejdskraft rent kvantitativt vil være afdæmpet de nærmeste år. Dette betyder dog ikke at behovet for 
uddannelse og kompetenceudvikling falder. Regionens uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremme-
aktører skal derfor fortsat innovere sine tilbud og sørge for en relevant og up-to-date uddannelses- og kom-
petenceindsats.

Analysen er udført af Oxford Research for Region Nordjylland og 

er en videreførelse af Fremkom 1 fra 2008. FremKom 2 afdæk-

ker det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer 

og regionens fire arbejdskraftoplande: Aalborg, Thy-Mors, Him-

merland og Vendsyssel. Tendenser og udfordringer på tværs af 

sektorer og oplande er også blevet undersøgt, og resultaterne 

kan læses i hovedrapporten. 

Analysen er baseret på kvalitative interviews med 60 virksom-

heder, spørgeskemaundersøgelse med 800 virksomheder og 35 

offentlige arbejdsgivere. 

Denne minirapport er en kortfattet opsummering af resultaterne i 

Hovedrapporten. Hovedrapport, sektorrapporter og oplandsrap-

porter kan alle downloades fra www.fremkom.dk.

Både for sektorer i tilbagegang og i fremgang vil der være job-

omsætning. Alle sektorer vil derfor kontinuerligt få brug for nye 

medarbejdere og nye kompetencer. Samtidig påvirker den almin-

delige udvikling i samfund, teknologi og kunder samt den skærpede 

internationale konkurrence og de heraf øgede produktivitetskrav 

kompetencekravene til de allerede ansatte i virksomhederne. Sidst 

men ikke mindst tyder meget på, at den økonomiske krise og de 

moderate vækstperspektiver i realiteten kun vil sætte endnu høj-

ere krav til dansk og nordjysk erhvervslivs evne til at udvikle og 

innovere og hermed også medarbejdernes viden og kompetencer.

Det skal samtidigt fremhæves, at fokusset i FremKom 2 ikke har 

været på at forudsige de præcise fremtidige vækstrater. Derimod 

har analysen fokuseret på at kortlægge de kompetencebehov, der 

vil opstå i kølvandet på de mere entydige samfunds-, markeds- 

og teknologimæssige ændringer, som, uanfægtet de kvantitative 

vækstperspektiver, formentlig vil slå igennem i løbet af de næste 

fem år.  

LÆS DE 4 OPLANDSRAPPORTER FRA: AALBORG, 
THY-MORS, HIMMERLAND, VENDSYSSEL PÅ 
FREMKOM.DK
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EN VERDEN AF KOMPETENCER
I en globaliseret verden har konkurrence ingen grænser. Når en ny virksomhed åbner i fx Indien – så kan det få 
direkte indflydelse på erhvervslivet i Nordjylland. I højtlønslande som Danmark har vi svært ved at konkurrere 
på pris, og vi må i stedet gøre det på innovation og viden, hvilket kræver nye kompetencer.

I spirende økonomier i Asien, Latinamerika og Afrika opleves der 

imidlertid stor vækst i arbejdsstyrkens uddannelsesniveau i disse 

år. Derfor stilles der stadig større krav til danske såvel som nord-

jyske virksomheders innovationsevne og viden. Hvis vi i fremti-

den skal konkurrere internationalt, skal vi derfor ikke blot tilegne 

os nye kompetencer – vi skal tilegne os de rigtige kompetencer 

og være i stand til at anvende  kompetencerne på nye og kreative 

måder. Ligeledes sætter den samfundsmæssige udvikling hele 

tiden nye krav til kompetencerne hos de offentlige arbejdsgivere.

En af de absolut vigtigste grundpiller i sikringen af vores vækst 

er altså, at private virksomheder og offentlige arbejdsgivere har 

adgang til nytænkende, højt kvalificerede og engagerede med-

arbejdere med de helt rigtige kompetencer. Men for at opnå det-

te, må uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremmeaktører 

naturligvis have en fornemmelse for, hvilke kompetencer det er, 

der mere præcist bliver behov for.

Spørger man de nordjyske virksomheder, hvilke kompetencer de 

vil efterspørge i fremtiden, så er de 3 mest almindelige svar Flek-

sibilitet, Serviceorientering og Forretningsforståelse. Dermed er 

scenen sat for et erhvervsliv, hvor ikke blot uddannelse og viden 

er i centrum – men hvor også personlige kompetencer spiller en 

hovedrolle.

DE 3 MEST EFTERSPURGTE KOMPETENCER 
IFØLGE VIRKSOMHEDERNE: FLEKSIBILITET, 
SERVICEORIENTERING OG FORRETNINGS-
FORSTÅELSE.
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For at forstå fremtidens kompetencebehov i Nordjylland må man 

se på den udvikling, som det nordjyske erhvervsliv gennemgår i 

disse år. Hvilke sektorer er i vækst, og hvilke er i tilbagegang? 

Hvilke jobs forsvinder, og hvilke forventes at dukke op? 

Forandringerne i erhvervslivet betyder nemlig også forandringer 

i de kompetencer, som virksomhederne efterspørger hos med-

arbejderne. De kompetencemæssige forandringer sker både i 

sektorer i vækst såvel som i sektorer, der oplever nedgang i an-

tallet af ansatte. Et fald i behovet for arbejdskraft betyder ikke 

nødvendigvis økonomiske vanskeligheder i de berørte sektorer. 

Nedgangen kan også tilskrives effektivisering og automatisering. 

Desuden bør det understreges, at der naturligvis stadig vil være 

jobomsætning, selv i brancher med kraftig økonomisk tilbage-

gang. Dermed vil der til stadighed være et behov for både nye 

medarbejdere og nye kompetencer. 

Fra industrisamfund til vidensøkonomi

Ser man overordnet på beskæftigelsen i Nordjylland, er tenden-

sen klar. Der bliver færre jobs i traditionelle produktionserhverv 

som eksempelvis metal, fødevarer, møbel og beklædning, mens 

der opleves vækst inden for mange service- og videnerhverv. 

Den økonomiske krise og det stigende pres på de offentlige fi-

nanser vil dog formentligt betyde, at mange af de offentligt domi-

nerede servicesektorer som eksempelvis uddannelse og pleje og 

omsorg vil opleve nedgang i antallet af ansatte.

Service, IKT og sundhed i vækst

Blandt de service- og videnerhverv, hvor der forudses størst 

fremgang, er Informations- og kommunikationsteknologi - IKT. 

Både virksomheder og eksperter er enige om, at Nordjylland har 

opbygget en styrkeposition inden for IKT. Derfor er der god grund 

til at forvente sig meget af denne sektor i de kommende år. Ses 

der på antallet af beskæftigede, finder man den største vækst 

inden for sundhedsvæsen og medico. Her er jobvæksten primært 

drevet af det offentlige sundhedsvæsen. Sektoren er allerede 

blandt regionens allerstørste ren beskæftigelsesmæssigt og ser 

som den eneste offentligt dominerede sektor ud til at ville opleve 

vækst frem til 2016.

Andre sektorer, der står til vækst, er bl.a. handel og forretnings-

service, turisme, oplevelsesøkonomi og finans- og videnservice. 

ERHVERVSLIV
I Nordjylland er konsekvenserne af globaliseringen åbenbar. Regionen er i en overgangsproces fra industri-
samfund til videns- og serviceøkonomi. I erhvervslivet opleves vækst i videntunge og serviceprægede sekto-
rer, mens der er tilbagegang indenfor de klassiske produktionstunge erhverv. Det betyder bl.a. færre jobs til 
ufaglærte og større efterspørgsel på højtuddannede.

LÆS MERE OM KOMPETENCEBEHOV INDEN 
FOR DISSE SEKTORER PÅ FREMKOM.DK: 

• FØDEVARER OG STØTTEERHVERV
• MØBEL, BEKLÆDNING OG STØTTEER-

HVERV
• KULTUR, TURISME OG EVENT
• OPLEVELSESINDUSTRI
• IKT
• ENERGI OG MILJØ OG STØTTEERHVERV
• TRANSPORT OG STØTTEERHVERV
• BYGGERI OG STØTTEERHVERV
• METALINDUSTRI
• SUNDHEDSVÆSEN, SUNDHEDSTEKNO-

LOGI OG MEDICO
• FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE
• HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE I 

ØVRIGT
• UDDANNELSE
• PLEJE OG OMSORG
• OFFENTLIG ADMINISTRATION OG 

ORGANISATIONER

NORDJYLLAND VIL MISTE OP MOD 5000 
UFAGLÆRTE JOBS OVER DE NÆSTE 5 ÅR.
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I kølvandet på tilbagegangen for produktionserhvervene følger 

en tendens til faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft. I 

perioden frem til 2016 forudsiger analysen, at regionen mister op 

mod 5000 ufaglærte arbejdspladser. Her vil især fødevaresekto-

ren, der traditionelt har beskæftiget mange ufaglærte i Nordjyl-

land, blive hårdt ramt. 

Vækst i krydsfelter

Analysen viser desuden, at der er en øget tendens til, at nye 

markeder og vækstpotentialer opstår i krydsfeltet mellem før ad-

skilte brancher og teknologiområder. Lokale fødevarer bruges til 

at trække turister til regionen, it- og onlineløsninger anvendes til 

at bringe nyheder og musik ud til nye kundesegmenter, banker 

satser på oplevelser for at få flere kunder i butikken, og gamle 

industrivirksomheder går over til grønne teknologier. 

Eksempler på dette er, når østersfiskeri på Mors gøres til turist-

eventen ”Østerspremiere”. Eller når mediekoncernen Nordjyske 

Medier går fra at være blot en avis til også at formidle nyheder 

via fx TV og mobile applikationer. Netop denne type af branche-

glidninger stiller naturligvis nye krav til arbejdsstyrkens kompe-

tencer og faglige fleksibilitet. For at udnytte dette vækstpoten-

tiale i fremtiden, vil der blive behov for medarbejdere, der kan 

udtænke og udvikle sådanne krydsfelter. 

Det er de videntunge sektorer, der vækster, og efterspørgslen 

på højtuddannede øges. Da højtuddannede har en tendens til at 

bosætte sig i større byer, bliver Aalborg i endnu højere grad end 

nu centrum for vækst. Det betyder også, at oplandsområderne 

kan få problemer med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. 

ANALYSEN PEGER BL.A. VÆKST INDEN FOR 
IKT, SUNDHED, HANDEL & FORRETNINGS-
SERVICE, TURISME, OPLEVELSESØKONOMI 
OG FINANS- OG VIDENSERVICE. 

VÆKST KONCENTRERES I AALBORG.

DER ER TENDENS TIL VÆKST I KRYDSFEL-
TER MELLEM TRADITIONELLE BRANCHER. 
NÅR FX FISKERI OG TURISME BLANDES, 
OPSTÅR NYE MARKEDSSEGMENTER OG NYE 
KOMPETENCEBEHOV.
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UDDANNELSESBEHOV

Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv 

er væsentligt, hvis Nordjylland skal gå fremtiden velforberedt i 

møde, når det kommer til kompetencebehov. Virksomhederne 

skal arbejde strategisk med kompetenceudvikling og i samar-

bejde med uddannelsesinstitutioner sammensætte og definere 

uddannelsesforløb, der gearer virksomhederne til nye markeder 

og ændrede kundebehov. Det gør sig blandt andet gældende, når 

man ser på vækstmulighederne i krydsfeltet mellem traditionelle

erhverv. Her kan virksomheder og uddannelsesinstitutioner i 

samspil definere nye behov og imødekomme de nye udfordringer. 

Behov for flere højtuddannede

Ses der på fremtidens kompetencebehov rent uddannelsesmæs-

sigt er analysen klar: Tendensen går mod, at virksomhederne

efterspørger flere højtuddannede og færre ufaglærte – dette gæl-

der både i sektorer i vækst og i sektorer i tilbagegang.

Analysen peger på, at der vil blive stigende behov for højtuddan-

nede inden for alle uddannelsesretninger. Virksomhederne selv 

peger særligt på ingeniører og højtuddannede med IKT-kompe-

tencer. Desuden forventer mange produktionsvirksomheder, at 

eventuel vækst særligt vil ske på administrativt niveau. Derfor 

peger analysen på, at der også vil blive øget efterspørgsel på 

højtuddannede med kompetencer inden for marketing, økonomi, 

jura, administration, sprog, CSR, HR, organisation, analyse, m.v.

Mangel på faglærte i fremtiden

Analysen viser, at udbuddet af faglærte vil falde markant inden 

for de næste fem år. Dette kan føre til, at der inden for den nær-

meste årrække kan opstå mangel på faglærte. Ifølge virksomhe-

derne selv, vil der særligt blive efterspurgt faglærte, der kan ind-

gå i komplicerede produktions- og konstruktionsprocesser samt i 

byggeindustrien. Desuden forudser turismevirksomheder et øget 

behov for faglærte kokke og tjenere.

”Der er en klar tendens mod, at vi  ansætter f lere og f lere højtud-
dannede. Dette har at gøre med, at opgaverne bl iver større og mere 
komplekse. Medarbejdere, som har en lang uddannelse, har typisk de 
analyt iske og ref leksive kompetencer, der er nødvendige, mens de 
mere lavprakt iske kompetencer bl iver efterspurgt mindre og mindre.”
HR leder, mellemstor videnservicevirksomhed 

UDBUDDET AF FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT 
FALDER, MENS EFTERSPØRGSLEN VIL VÆRE 
NOGENLUNDE KONSTANT. DET KAN BETYDE, 
AT REGIONENS VIRKSOMHEDER VIL FÅ PRO-
BLEMER MED AT REKRUTTERE FAGLÆRT 
ARBEJDSKRAFT.

I det moderne Nordjylland, hvor viden og kompetence erstatter produktionstunge erhverv, er uddannelse cen-
tralt. Erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal i samspil løse kompetenceudfordringerne i fremtiden. Unge 
mennesker skal gøres klar til fremtidens udfordringer, og efteruddannelse skal sikre faglige kompetencer, der 
matcher erhvervslivets behov.
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Faldende efterspørgsel efter ufaglærte

Over de kommende fem år vil der blive brug for færre ufaglærte 

i Nordjylland. Regionen vil miste op mod 5000 ufaglærte arbejds-

pladser i perioden. Især inden for produktionserhvervene vil dette 

gøre sig gældende. Mens der bliver færre arbejdspladser til ufag-

lærte i regionen, vil kravene til dem, der er tilbage, højnes. Ana-

lysen viser nemlig, at virksomhederne stiller større forventninger 

til især skrive-, læse-, regne- og it-færdigheder hos de ufaglærte. 

Denne udvikling er allerede i gang, og der er risiko for, at det vil 

skubbe nogle ufaglærte ud af arbejdsmarkedet.

Tilfredshed med regionens uddannelser

Grundlæggende viser analysen, at virksomhederne generelt er 

tilfredse med både udbud og kvalitet af regionens arbejdskraft. 

Desuden vises der også tilfredshed med udbud og fagligt ni-

veau på uddannelsesinstitutionerne. Mere end halvdelen af de 

adspurgte virksomheder beskriver et godt samspil mellem deres 

branche og uddannelsesinstitutionerne. Især Aalborg Universitet 

bliver fremhævet som udadvendt og fremsynet. 

Efteruddannelse og kompetenceløft

Når virksomhederne efterspørger medarbejdere med flere kom-

petencer og højere uddannelse, er det ikke blot grunduddannel-

ser, der spiller en vigtig rolle. Lige så vigtig er efteruddannelse, 

der kan være med til at sikre, at den eksisterende arbejdsstyrke 

har de rigtige kompetencer. De fleste virksomheder forventer da 

også, at de får behov for at efter- og videreuddanne medarbej-

dere over de kommende fem år. 

I forhold til efteruddannelse er det ofte inden for ledelse, projekt-

ledelse, økonomi og specialiserede fagtekniske områder, at virk-

somhederne efterspørger kurser. Nye regler og lovkrav, herun-

der også fra EU’s side, inden for eksempelvis fødevarehygiejne, 

miljø, regnskabsregler og sikkerhed er også noget, som i stigende 

grad skaber behov for efteruddannelse i virksomhederne.

 

I øvrigt forventes det, at der de kommende år vil opstå et øget be-

hov for at opkvalificere og efteruddanne regionens mange ufag-

lærte. Dels fordi at kompetencekravene til de ufaglærte øges, og 

dels fordi at personer uden formel uddannelse vil få sværere og 

sværere ved at finde beskæftigelse.

” […]  Det  g iver  en mul ighed for ,  at  nogle af  de dår l igt  uddannede 
kan komme i  job […].  Men v i  er  nødt  t i l  at  advare om, at  mange nye 
medarbejdere i  branchen har store vanskel igheder med at  læse og 
skr ive.  Det  betyder,  at  de har svært  ved at  varetage et  a lmindel igt 
job -  Også i  rengør ings job er  der behov for ,  at  man kan læse en 
manual  og begå s ig b landt  de kunder,  man er  ude ved hver dag.” 
Mette Rose Skaksen, DI Service (til DR Nyheder 6. maj 2011)
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FREMTIDENS 
KOMPETENCEBEHOV

Kompetencer er mange ting. I FremKom 2 analysen er der både 

fokuseret på kompetencebehovet på medarbejderniveau og le-

delsesniveau. Desuden skelnes der mellem de faglige tekniske 

kompetencer og de mere personlige kompetencer. 

Personlige kompetencer

Netop begrebet personlige kompetencer er i centrum, når de 

nordjyske virksomheder udtaler sig om efterspørgslen på arbejds-

kraft over de kommende år. Her forudsætter arbejdsgiverne, at 

medarbejderne har et højt fagligt og teknisk niveau - og efterspør-

ger derudover noget andet og mere end faglighed. Det handler i 

høj grad om kompetencer, som medarbejderne ikke nødvendigvis 

tillægger sig gennem uddannelse. Det er typisk samarbejdsre-

laterede kompetencer, som fx fleksibilitet og serviceorientering 

eller erfaringsbaserede kompetencer som fx forretningsforstå-

else, som virksomhederne efterspørger. 

I en region og et arbejdsmarked, der konstant forandres, skal også arbejdsstyrken udvikle sig. Nye udfordring-
er skal mødes med nye kompetencer. Overgangen fra industrisamfund til vidensøkonomi stiller ufravigelige 
nye krav til regionens menneskelige ressourcer. Den omfattende globale konkurrence skal imødekommes ikke 
bare med viden og uddannelse, men også med personlige kompetencer som fleksibilitet, serviceorientering, 
forretningsforståelse og innovation.

PERSONLIGE KOMPETENCER OPNÅS I DAG IKKE 
NØDVENDIGVIS GENNEM UDDANNELSE. DE ER 
OFTEST BASERET PÅ ERFARING ELLER PERSON-
LIGHED.

” I  min opt ik  så handler  de kompetencer,  man skal  have,  om at  man 
skal  have højere og højere uddannelsesniveau.  Og så er  det  noget 
med menneskel ighed og socia le kompetencer,  der  kommer t i l  at 
sp i l le  en v igt ig  ro l le  f remadrettet .  Fagl ige kompetencer skal  man 
have på et  v ist  n iveau -  det  er  jo  bare en forudsætning,  og så byg-
ger man oven på med de andre kompetencer.  Derfor  er  det  meget 
v igt igere,  at  man har evnen t i l  at  kunne arbejde sammen med andre 
mennesker,  og at  man kan håndtere den us ikkerhed,  der  er  og har 
den f leks ib i l i tet  der  kræves”. 
Udviklingsdirektør, mellemstor metalvirksomhed
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”Det  er  v ig t ig t ,  a t  det  er  mennesker ,  der  kan kommunikere ,  være 
ind levende og være serv icemindede.  Det  smi t ter  for  eksempel 
også  a f  på  de  håndværkere ,  v i  ansætter.  Det  er  v ig t ig t ,  a t  de  også 
kan det  med serv ice ,  da  de  går  op  ad  gæsterne he le  t iden.  Der for 
er  serv ice  kodeordet  for  os  he le  ve jen  rundt .  Og det  er  de  med-
arbe jdere ,  der  i kke  er  serv icemindede og ikke  kan med gæsterne, 
der  ryger  førs t  –  så  kan de  være nok  så  dygt ige  t i l  de t  fag l ige . 
Sådan er  det  bare . ” 
Direktør, mindre turismevirksomhed

”Noget  der  i  forve jen  er ,  men 
som v i l  b l ive  endnu mere  v ig t ig t , 
er  evnen t i l  a t  omst i l le  s ig ,  a t 
være f leks ibe l  og  som eksempel , 
a t  kunne håndtere  f le re  forske l -
l ige  mask iner.  Det  g iver  os  f le re 
mul igheder ,  hv is  vores  ansat te 
kan f lere  forske l l ige  t ing .  Der  er 
nog le  a f  de  ældre ,  der  har  l id t 
svært  ved a t  håndtere  ændr ing-
er  og  sku l le  lære  f lere  mask iner 
a t  kende.”
Underdirektør, mellemstor kemivirksomhed 

Fleksibilitet 

Mange virksomheder peger på fleksibilitet som en kompetence, 

der vil blive øget efterspørgsel efter. Fleksibilitet defineres af 

størsteparten som evnen til kunne varetage flere arbejds- og an-

svarsområder end tidligere. Men det handler også om at kunne 

skifte mellem jobfunktioner og håndtere både faglige og organi-

satoriske ændringer. Medarbejderne skal være forandringsparate 

og i stigende grad have generalistkompetencer frem for snævre 

tekniske specialiseringer. 

”Hv is  jeg  ska l  vælge mel lem to  t i l  en  ansætte lse ,  hvor  den ene er 
en  r ig t ig  dygt ig  håndværker ,  men ikke  så  f leks ibe l ,  tager  jeg  he l le-
re  én ,  der  v i rker  f leks ibe l ,  men som ska l  læres  op  i  det ,  v i  laver. ”
Underdirektør, mindre møbelvirksomhed 
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Serviceorientering

Virksomhederne fremhæver også behovet for, at medarbejdere 

kommunikerer godt med kunderne. Det handler grundlæggende 

om at besidde evnen til at vise, at virksomheden vil gå langt for 

at imødekomme kundens behov. Der efterspørges altså helt gene-

relle kompetencer inden for kundeservice: høflighed, konfliktløs-

ning og evnen til proaktivt at forudse kundens ønsker og behov. 

Nogle uddannelsesinstitutioner inden for servicefagene er be-

gyndt at fokusere på at udstyre deres kandidater med mere per-

sonlige servicekompetencer. Flere virksomheder har dog frem-

hævet, at manglende serviceorientering stadig er et stigende 

problem blandt de yngre medarbejdere.

Forretningsforståelse

De fleste virksomheder efterspørger desuden større forretnings-

forståelse blandt unge nyuddannede. For selv om der er stor 

tilfredshed med de nyuddannede kandidaters faglige niveau, så 

mangler mange af de samme kandidater forståelse for, hvordan 

en virksomhed helt grundlæggende fungerer. 

Forretningsforståelse handler i høj grad om evnen til at kunne 

omsætte sin faglige og tekniske viden til konkret værdi for kun-

derne. Virksomhederne peger således på et behov for, at deres 

nuværende såvel som kommende medarbejdere bliver bedre til 

at kunne anvende deres fagtekniske viden og kompetencer i en 

større forretningsmæssig kontekst. Mange virksomheder efter-

lyser desuden også, at unge og nyuddannede medarbejdere får 

bedre indsigt i forhold som udbud og efterspørgsel, bundlinje og 

likviditet. 

Et konkret forslag er, at praktikophold og studierelevante jobs 

bliver endnu mere udbredte, end de er i dag – særligt på de lidt 

længere og boglige uddannelser.  Dette vil være med til at styrke 

de studerendes indsigt i, hvordan de kan bruge deres kompeten-

cer i en forretnings- og arbejdsmæssig sammenhæng.

Kreativitet og innovation

I nye tider skal der tænkes nyt. Virksomhederne er da også gene-

relt enige om, at kreativitet og evnen til at tænke innovativt står 

højt på dagsordenen i de næste fem år. Medarbejdere skal kunne 

få nye ideer og føre dem ud i livet. De skal udvikle nye produkter 

og se nye og alternative løsninger på dagligdagens udfordringer.  

Når vækstpotentialer fx ligger i krydsfeltet mellem traditionelt 

adskilte sektorer, så kræver det kreative medarbejdere, der kan 

tænke ud over rammerne og udnytte de nye potentialer. Her 

bliver det tydeligt, at virksomhederne efterspørger kompeten-

cer, som er personlige og ikke er tilknyttet særlige uddannelser. 

Tværtimod er der behov for medarbejdere, der ikke lader sig 

bremse af faglig tilknytning, men som også søger inspiration og 

viden inden for nye områder. 

Hos produktionsvirksomheder handler kreativitet og innovation 

også om procesoptimering. Virksomhederne forventer, at global 

konkurrence vil tvinge dem til konstant optimering og effektivise-

ring, og her er kvalificerede input fra produktionsmedarbejderne 

ofte afgørende, når produktionsprocesserne skal trimmes.

” Jeg  op lever ,  a t  mange unge i  dag har  a l t  for  l id t  fors tåe lse  for , 
hvordan en  v i rksomhed he l t  grund læggende fungerer.  I  forb inde lse 
med kr isen ,  som ramte os  r ig t ig  hårdt ,  b lev  v i  eksempelv is  nødt 
t i l  skære ned på  anta l le t  a f  ansat te  i  de  f les te  a fde l inger.  En  a f  de 
unge ingen iører ,  som v i  a fsked igede,  sagde e f ter fø lgende t i l  mig , 
a t  han a l tså  ikke  kunne fors tå ,  hvor for  han var  b levet  fyre t  -  det 
var  jo  sa lget ,  der  var  sv ig te t  og  ikke  udv ik l ingsa fde l ingen,  hvor 
han arbe jdede,  der  havde udfør t  e t  dår l ig t  job .  For  mig  i l l us t rerer 
denne s i tuat ion  v i rke l ig  en  mang lende fors tåe lse  for ,  hvordan en 
v i rksomhed he l t  grund læggende fungerer. ” 
Direktør, mellemstor metalvirksomhed



16| MINI HOVEDRAPPORT

Netværksledelse 

Over de kommende fem år forventer de nordjyske virksomheder 

i høj grad at skulle rekruttere flere medarbejdere med ledelses-

kompetencer. På ledelsesniveau fokuserer virksomhederne na-

turligt på dybdegående faglighed og branchespecifik viden. Des-

uden efterspørger regionens virksomheder også økonomiske og 

finansielle kompetencer. 

Foruden de klassiske ledelseskompetencer efterlyser virksom-

hederne desuden ledere med evner til at skabe netværk og al-

liancer med leverandører, samarbejdspartnere og kunder. Disse 

kompetencer hænger godt sammen med de nye vækstområder i 

krydsfeltet mellem traditionelle sektorer. 

”Der  s t i l l es  på  lede lsess iden i 
s t igende grad krav  t i l  de  udad-
vendte  kompetencer.  At  de l tage 
i  netværk ,  branchemøder ,  møder 
i  loka lsamfundet  samt  a t  have 
d ia log  med uddanne lses ins t i tu-
t ioner  er  b levet  en  meget  v ig t ig 
de l  a f  a t  være leder.  Herudover 
hand ler  lede lse  i  dag mere  om 
at  engagere  s ine  medarbe jdere 
og  om at  fac i l i tere ,  a t  de  kan 
udføre  deres  arbe jde  ordent l ig t , 
end det  hand ler  om ordrer ,  kon-
t ro l  osv.” 
Direktør, mellemstor metalvirksomhed 

Fokus på ledelse og kommunikation 

inden for det offentlige 

Generelt er der store sammenfald mellem det forventede kom-

petencebehov i private virksomheder og inden for det offentlige. 

Inden for det offentlige lægges der også meget stor vægt på, 

at medarbejdere i højere og højere grad skal være innovative, 

fleksible og i stand til at tage ansvar for egne opgaver og lede 

sig selv. Det, som flest af de offentlige organisationer forventer, 

de vil få øget behov for, er dog kompetencer relateret til kom-

munikation. Det hænger formentlig sammen med de øgede for-

ventninger til, at offentlige aktører er udadvendte, informative og 

i dialog med brugerne. 
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Ligesom det er tilfældet i den private sektor, forventer også det 

offentlige at skulle rekruttere flere medarbejdere i ledelsesfunk-

tioner. Også i det offentlige efterspørges i stigende grad ledere 

med kompetencer inden for innovationsledelse, økonomiske og 

finansielle kompetencer og evnen til at skabe netværk, samarbej-

der og alliancer. 

Kompetencebehovene inden for det offentlige skal ses i forhold 

til strammere økonomiske rammer, hvor ledere og medarbejdere 

skal gentænke offentlige opgaver og skabe løsninger, der er både 

bedre og billigere. 

”En  tværgående t ing ,  der  b l iver  v ig t ig ,  er  forandr ingsparathed og 
forandr ings lede lse .  Den o f fent l ige  sektor  er  i  k ra f t ig  forandr ing ,  og 
lede lsen ska l  tænke f remadret te t .  En  v ig t ig  d imens ion  b l iver  evnen 
t i l  a t  k igge t i l  s iden og derved skabe samspi l  med andre  områder. ”  
Ekspert i offentlig forvaltning, Aalborg Universitet 

Svært at skaffe specialistkompetencer

En række af virksomheder udtrykker allerede nu problemer med 

at tiltrække medarbejdere, der foruden en længerevarende ud-

dannelse har flere års specifik faglig erfaring. Her handler det 

ikke om kvantitet, men om kvalitet. Det er få af denne slags med-

arbejdere, der rekrutteres – til gengæld spiller de nøgleroller i 

virksomhederne. 

I et globaliseret marked er specialisterne i høj kurs. Det er ofte 

dem, der gør virksomhederne konkurrencedygtige ved at tilføje 

unik viden og innovation. Til gengæld er udbuddet ikke så stort, 

og jo længere man bevæger sig væk fra verdens kommercielle 

brændpunkter, des sværere er de at rekruttere. 

Specialisterne er derfor generelt svære at trække til regionen. 

Særligt svært er det at trække dem til regionens oplandsområder, 

hvor der er langt til både Aalborg og Aarhus. Nogle virksomheder 

løser dette ved at ansætte specialisterne i filialer i større byer i 

enten Danmark eller udlandet. 

Flere af virksomhederne mener, at denne tendens vil fortsætte i 

de kommende år, og at resultatet kan blive, at videntunge dele af 

virksomhederne langsomt flyttes væk fra regionen. 

”Spec ia l i s ter  kan være svære a t  rekrut tere .  For  os  er  det  eksem-
pe lv is  svært  a t  få  fa t  på  agronomer.  De f les te  b l iver  jo  uddannet
f ra  KU L i fe  i  København og det  er  meget  svært  a t  få  fo lk  t i l  a t 
f ly t te  t i l  en  l i l l e  by  i  Reg ion  Nord jy l land,  hv is  de  ikke  l ige  har  nog le 
fami l iære  bånd t i l  området . ”
HR leder, mellemstor vidensservice virksomhed  

”Der  kommer f lere  og  f lere  brugere  og  ikke  f lere  ressourcer.  Med-
arbe jderne op lever ,  a t  de  b l iver  presset ,  og  a t  de  ikke  kan levere 
den omsorg ,  som de har  kunnet  h id t i l .  Jeg  t ror ,  a t  v i  b l iver  nødt  t i l 
a t  omtænke den måde,  v i  har  passet  fo lk  på .  Vi  b l iver  nødt  t i l  a t 
sørge for ,  a t  f le re  b l iver  se lvh ju lpne.  Samarbe jdsevner  og  team-
fors tåe lse  t i l  a t  kunne samarbe jde  på  tværs  a f  faggrupper  og  sek-
torer  t ror  jeg  der for  b l iver  r ig t ig t  v ig t ig t . ”
Kommunal leder inden for pleje og omsorg
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God infrastruktur sikrer adgang til kompetencer 

Når virksomhederne nævner deres problemer med at rekrut-

tere og fastholde specialister, nævner de typisk også vigtighe-

den af god infrastruktur i regionen. Mange virksomheder uden 

for Aalborg beskæftiger højtuddannede, der foretrækker at bo i 

storbyen. Derfor pendler mange medarbejdere fra Aalborg eller 

større byer uden for regionen. Virksomheder nord for Aalborg 

fremhæver vigtigheden i motorvejsforbindelsen. Og vest for Aal-

borg efterspørger virksomhederne i Thy-Mors og det vestlige 

Vendsyssel en (nord)vestgående motorvej for at kunne tiltrække 

pendlere. 

Vigtigheden af Aalborg lufthavn fremhæves desuden af mange. 

Lufthavnen muliggør pendling ind og ud af regionen og gør det 

desuden nemt at mødes med kunder og samarbejdspartnere.

”Det  er  i kke  nemt  a t  få  fa t  i  spec ia l i s ter.  Nog le  gange lykkes  det 
a t  f inde  en  og andre  gange må man nø jes  med en,  der  er  ha lv t  så 
god og så  e f teruddanne dem.  For  os  i  Aa lborg  mener  jeg  dog ikke , 
det  er  så  s lemt  som andre  s teder  i  reg ionen.”
Direktør, mindre IKT-virksomhed

”Jeg må også understrege vigt ig-
heden af en god infrastruktur i 
regionen. Vi har selv en del med-
arbejdere, der pendler fra Aal-
borg og Aarhus hver dag. Men vi 
l igger også godt l ige i  nærheden 
af motorvejen. Lufthavnen er 
også utrol ig vigt ig.  Det er vores 
klare fornemmelse, at det betyder 
meget i  forhold t i l  at  få højtud-
dannede til at bosætte sig i region-
en, at der er gode forbindelser t i l 
eksempelvis København.”
HR leder, mellemstor vidensservice virksomhed  

Foto: NT

”He l t  overordnet  har  v i  i kke  ha f t  svært  ved a t  rekrut tere .  Der  er 
dog enke l te  pro f i le r ,  som kan være svære e l ler  umul ige  a t  få  fa t 
på  i  Freder ikshavn.  Det  kan eksempelv is  være en  udfordr ing  a t  få 
spec ia l i s ter  inden for  nog le  a f  vores  i t -sys temer.  Det te  har  v i  p t . 
løs t  ved a t  ansætte  en  række a f  vores  spec ia l i s ter  i  vores  a fde l ing 
i  København.” 
HR ansvarlig, mellemstor virksomhed inden for handel- og forretningsservice 
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Lokale uddannelsesmuligheder som folkeskoler og gymnasier 

bliver også fremhævet af mange af virksomhederne i regionens 

opland som værende meget vigtige i forhold til at rekruttere og 

fastholde højtuddannede. Højtuddannede er nemlig meget bevid-

ste om, hvilke skole- og uddannelsesmuligheder der er for deres 

børn i lokalområdet.

”For os såvel  som for  hele området  er  det  yderst  v igt igt ,  at  pol i t i -
kerne sørger for  at  b ibeholde de uddannelsest i lbud,  der  er  i  områ-
det  l ige nu.  Hvis  først  uddannelsesstederne ryger,  så f lyt ter  a l le  de 
unge også,  og det  b l iver  umul igt  at  t i l t række fo lk ,  som har børn.  Der 
er  jo  ingen børnefami l ier ,  der  g ider  bosætte s ig et  s ted,  hvor der er 
40 km t i l  nærmeste gymnasium el ler  handelsskole.  S let  ikke de høj t-
uddannede fami l ier ,  hvor forældrene har en k lar  forventning om, at 
deres børn skal  på gymnasiet  e l ler  handelsskolen.”
Direktør, mindre pengeinstitut

Foto: Michael Damsgaard
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