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FREMKOM – FREMTIDENS 
NORDJYSKE KOMPETENCEBEHOV

Den fremt id ige vækst  og udvik l ing i  Nord jy l land er  s tærkt  a fhængig af  medarbejdere med de 
ret te  kompetencer.  Derfor  er  det  med g læde,  a t  par tnerskabet  bag FremKom-analyserne nu 
kan præsentere den nyeste  analyse af  f remt idens nord jyske kompetencebehov -  FremKom 3. 

L igesom FremKom 1 f ra  2008 og FremKom 2 f ra  2012 bygger  FremKom 3 på en række analyser 
og in terv iews om udbud og ef terspørgse l  på arbe jdskraf t  og kompetencer  fem år  f rem i  t iden. 

Ud over  a t  tegne et  overordnet  af  b i l lede af  s i tuat ionen i  Nord jy l land g iver  FremKom en de-
ta l jeret  inds ig t  i  kompetencebehovene i  16 forske l l ige sektorer  og i  4  geograf iske op lande; 
Himmer land,  Thy-Mors,  Vendsysse l  og Aalborg. 

FremKom 3 er ,  l igesom de øvr ige analyser ,  mul igg jor t  på baggrund af  en s tor  nord jysk opbak-
n ing og et  s tærkt  samarbejde mel lem s tra teg iske aktører  f ra  beskæft ige lses- ,  uddannelses-  og 
erhvervsområdet .  Det  b idrager  så ledes t i l  en sammenhængende indsats  i  forho ld  t i l  løsn ingen 
af  nord jyske udfordr inger.

FremKom 3 er  på det  konkrete  p lan gennemfør t  med ass is tance f ra  e t  eksternt  konsu lent f i rma, 
som har  været  rundt  på det  nord jyske arbe jdsmarked og ta l t  med eksper ter  og ledere –  f ra  så 
ve l  den pr ivate  sektor  som den of fent l ige.  En lang række nord jyske in teressenter  har  været 
inddraget  i  processen og b idraget  med både in format ion og kva l i te tss ikr ing.

Resul ta terne af  FremKom 3 g iver ,  over  en bred f ront ,  s tof  t i l  e f ter tanke.  Det  er  in teressant ,  a t 
der  på tværs af  sektorer  og op lande ser  ud t i l  a t  være en ganske sær l ig  vægt  på medarbejder-
nes personl ige kompetencer ,  spec ie l t  evnen t i l  a t  indgå i  samspi l  og d ia log med andre og på 
denne v is  br inge s ine fag l ige kompetencer  i  sp i l  på den mest  opt imale  måde.

In teressant ,  e l ler  tankevækkende,  er  det  også,  a t  manglen på både fag lærte  og eksper ter 
s tad ig  er  den he l t  s tore udfordr ing.  På det te  fe l t  fors tærker  FremKom 3 det  b i l lede,  som også 
FremKom 2 tegnede. 

Resu l ta terne af  FremKom 3 ska l  fungere som input  t i l  både aktører ,  der  udbyder  og aktører , 
der  ef terspørger  kompetenceudvik l ing.  FremKom 3 er  så ledes både et  op læg t i l  debat  og t i l 
handl ing. 

Det  er  derfor  hens ig ten a t  sprede den nye v iden gennem konference,  seminarer ,  workshops 
og møder  rundt  om i  reg ionen og på denne baggrund indsamle tanker  og ideer  t i l  konkret , 
f remadret te t  handl ing.

FremKom 3-analysens resu l ta ter  kan f r i t  downloades på FremKom’s h jemmeside:
www.fremkom.dk

Ulla Astman
Formand
Vækst forum Nord jy l land
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1.1 OM FREMKOM 

1 INDLEDNING

Fremkom 3 er en videreførelse af FremKom 1, der blev gennemført 

i 2007-2008 og FremKom 2, der blev gennemført i 2010-2012, og 

som også satte fokus på fremtidens kompetenceudfordringer i Re-

gion Nordjylland. 

FremKom 3 omfatter en analyse af det samlede nordjyske arbejds-

marked fordelt på 16 sektorer og fire oplande - Aalborg, Thy-Mors, 

Himmerland og Vendsyssel. Resultaterne af FremKom 3 er afrap-

porteret i en hovedrapport, 16 sektorrapporter samt fire oplandsrap-

porter. Indeværende rapport udgør en af de fire oplandsrapporter. 

Det er hensigten med oplandsrapporten at give et bredt billede af 

kompetencebehov i oplandet ud fra det samlede billede af virksom-

hedernes kompetencebehov i Himmerland. Oplandets kompeten-

cebehov og –krav samt de generelle tendenser, der præger kom-

petencebehovet, er blevet identificeret gennem analysens samlede 

datagrundlag. 

Alle Fremkomanalyser er tilgængelige på www.fremkom.dk 

Denne rapport indeholder en beskrivelse af det fremtidige behov for arbejdskraft og kompetencer i Himmerland 
i Nordjylland. Rapporten er en del af en større analyse under FremKom 3 projektet, der har til formål at afdække 
fremtidens kompetencebehov i Nordjylland på fem års sigt.

Oplandsrapporten er opbygget på følgende måde: 

Afsnit 1 indeholder indledning, beskrivelse af datagrundlag, en in-

troduktion til den anvendte forståelse af kompetencebegrebet og en 

kort opsummering af de centrale resultater af analysen af oplandet. 

Afsnit 2 indeholder en analyse af udviklingstendenser inden for be-

skæftigelse og uddannelser i Himmerland, på baggrund af en frem-

skrivning af udviklingen i beskæftigelsen. 

Afsnit 3 indeholder en analyse af udviklingen i arbejdskraft- og 

kompetencebehov i oplandet, baseret på resultater af surveyen og 

en række kvalitative interviews med virksomheder og sektoreksperter. 

Afsnit 4 indeholder en kort opsummering af de centrale udvik-

lingstræk for Himmerland, sammenlignet med de øvrige oplande.
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1.1.1 DATAGRUNDLAG OG 
AFRAPPORTERING
COWI har gennemført analysen i samarbejde med Center for Re-

gional og Turismeforskning (CRT) og Jysk Analyse. COWI har haft 

ansvaret for analyserne, udarbejdelsen af rapporterne, de kvali-

tative interview, tilrettelæggelsen af dataindsamlingen og udar-

bejdelsen af de anvendte spørgeskemaer. Center for Regional og 

Turismeforskning har haft ansvaret for levering af registerdata og 

den statistiske fremskrivning. Jysk Analyse har haft ansvaret for 

telefoninterview i forbindelse med virksomhedssurveyen.

Rapporterne er baseret på et omfattende analysearbejde, hvor der har været 

indsamlet data ved hjælp af følgende metoder:

• Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejds-

kraft i regionen fordelt på sektorer og oplande.

• Kvalitative interview – 40 personlige og 5 fokusgruppeinterview - med sek-

toreksperter inden for de 16 sektorer.

• Spørgeskemabaserede telefoninterview blandt både private og offentlige 

virksomheder i hele regionen – virksomhedssurvey med 1769 deltagende 

virksomheder.

• Kvalitative interview med 60 virksomheder i de 16 sektorer og 4 oplande.

• Ekspertseminar hvor eksperter og interessenter har kommenteret og tolket 

resultater og konklusioner.

1.2 KOMPETENCEBEGREBET I 
FREMKOM 3
Globaliseringen og den teknologiske udvikling på tværs af sekto-

rer og oplande har betydelig indvirkning på fremtidens kompeten-

cebehov og –krav i Nordjylland. Vores evne til i stigende omfang 

at omsætte viden til nye produkter og løsninger er blevet konkur-

renceparametre og har medvirket til et øget fokus på automatise-

ring og effektivisering i virksomhederne. Organisatorisk har det 

betydet mere fokus på team- og samarbejde og øget inddragelse 

af medarbejdere i beslutningsprocesser.

Følgevirkningerne af disse forandringer er, at medarbejderne skal 

kunne håndtere både indførelse af ny teknologi, nye arbejdspro-

cesser og nye organisationsformer. Udviklingen i arbejdets orga-

nisering betyder, at virksomhederne har behov for, at medarbej-

derne i større grad besidder de rette personlige kompetencer, da 

de i stigende grad bliver en forudsætning for, at de faglige kom-

petencer kan anvendes kompetent i konkrete arbejdssituationer.

For at sikre en fælles forståelse af kompetencebegrebet, anven-

des i FremKom 3 analysen en model til generel forståelse af kom-

petencebegrebet. 

I modellen er der et særligt fokus på at skelne mellem faglige 

kvalifikationer og faglige kompetencer samt en opdeling af de 

generiskes kompetencer i generelle- og personlige kompetencer. 

Generiske kompetencer kan kort beskrives som brancheuafhæn-

gige kompetencer. 

En nærmere beskrivelse af kompetencebegrebet kan findes i 

Fremkom 3 analysens hovedrapport, som er tilgængelig under 

www.fremkom.dk. 
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1.2 HOVEDRESULTATER 
-  HIMMERLAND

Himmerland ligger i den sydvestlige del af region Nordjylland og 

består af kommunerne Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland. 

Oplandet har godt 47.000 arbejdspladser, og ligesom det er tilfæl-

det i region Nordjylland som helhed er de største sektorer i Him-

merland fødevarer, byggeri samt pleje og omsorg. Blandt større 

private virksomheder kan bl.a. nævnes fjerkræslagteriet Danpo, 

mejerikoncernen Arla der har en stor afdeling i Himmerland 

samt dørproducenten Jeld-Wen Danmark. Inden for den offent-

lige sektor beskæftiger de tre kommuner Rebild, Mariagerfjord 

og Vesthimmerland mange tusinde ansatte, og hertil kommer to 

store sygehuse og det specialpædagogiske bo- og aktivitetstilbud 

Sødisbakke. 

• Fremskrivningen peger på et stort set uændret antal 

arbejdspladser i Himmerland frem til 2020. De største 

stigninger i antallet af arbejdspladser ventes inden 

for fødevaresektoren, handel og forretningsservice 

og transportsektoren. 

• Virksomhederne selv har mere positive forventninger. 

I Himmerland forventer 41 % af virksomhederne at 

øge antallet af ansatte i de kommende 5 år, mens 8 % 

regner med at reducere antallet af ansatte.  

• Der er udsigt til en stigning i efterspørgslen efter 

arbejdskraft med korte og lange videregående 

uddannelser. Derimod er der udsigt til et fortsat fald 

i efterspørgslen efter ikke-faglærte.

• Kompetencemæssigt vil virksomhederne i de kommende 

år især lægge vægt på:

• ... processuelle kompetencer, som evnen til at tilret-

telægge sit arbejde, så opgaveløsningen i sin helhed 

får det bedste resultat.

• ... kommunikative relationelle kompetencer som 

evnen til at kommunikere og indgå i teamwork med 

en kollega, leder eller samarbejdspartner om en 

arbejdsopgave.

• ... relationelle kompetencer som evnen til at skabe 

og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og 

samarbejdspartnere.

• ... faglige kompetencer som evnen til i praksis at 

bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse.

• Der peges på, at det er svært at rekruttere tømrere 

og murere, og det er forventningen, at der også vil 

komme til at mangle elektrikere, kloakmestre og 

rørlæggere mv. Herudover peges der på problemer 

med at rekruttere praktiserende læger samt visse IT-

uddannelser. 
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2  VÆKST,  ARBEJDSKRAFT OG 
KVALIF IKATIONER I 
HIMMERLAND
Himmerland er et sammensat opland. I det nordøstlige hjørne 

ligger Rebild kommune, som har en tæt tilknytning til Aalborg. 

Mariagerfjord, i den sydøstlige del af oplandet har med vej- og 

jernbaneforbindelser en tæt tilknytning til Randers og Aarhus. I 

Vesthimmerland Kommune har dele af kommunen en tæt tilknyt-

ning til eksempelvis Aalborg, hvorimod andre dele af kommunen 

ligger langt fra større byer. Arbejdspladser i den vestligste del af 

kommunen oplever således af og til vanskeligheder med at rekrut-

tere medarbejdere. 

Forskellene i oplandet synes tæt knyttet til, hvor veludbygget 

infrastrukturen og den offentlige transport er i de enkelte områ-

der i oplandet. Tendensen er, at jo tættere man er beliggende i 

forhold til motorvej E 45 og intercitytogstrækningerne, jo bedre 

er muligheder for vækst, bosætning og for at få kvalificeret ar-

bejdskraft.
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Udviklingen i uddannelsesstrukturen hænger sammen med, at:

• antallet af beskæftigede ikke-faglærte på virksomheder 

i Himmerland er fal-det med 15 % i perioden

• antallet med en erhvervsfaglig uddannelse er faldet 6 %

• antallet med en kort videregående uddannelse er steget 5 %

• antallet med en mellemlang videregående uddannelse 

er steget 4 %, og

• antallet med en lang videregående uddannelse er steget 

28 %

Figur 2.1 Udviklingen i uddannelsesstrukturen på arbejdspladserne i Himmerland 2005-2014.

Kilde: Egne beregninger, Danmarks Statistik og Center for Regional- og Turismeforskning (CRT)

2.1  UDVIKLINGEN I 
HIMMERLAND INDTIL  NU
I perioden fra 2005 til 2014 har Himmerland mistet 3.600 arbejds-

pladser svarende til et fald på 7 %. Faldet er især gået ud over øv-

rig produktion (-41 %), IKT (-33 %), møbel og beklædningsindustrien  

(-24 %) samt oplevelsesindustrien (-17 %). Målt i antal arbejdsplad-

ser tegner byggesektoren (-1.087), øvrig produktion (-1.001), pleje 

og omsorg (- 650), transportsektoren (-597) og fødevareindustrien 

(-595) sig dog for de største fald. 

Der har været vækst i antallet af arbejdspladser inden for fem sekto-

rer. Det gælder først og fremmest sundhedssektoren (26 %) og finans, 

forsikring og vidensservice (11%), men også metalindustrien (6 %), 

handel og forretningsservice samt offentlig administration mv. (5 %).

Udviklingen i uddannelsesstrukturen på arbejdspladserne i Himmer-

land, dvs. sammensætningen af arbejdskraft på overordnede uddan-

nelseskategorier, tyder på, at de faglige kvalifikationsbehov er vok-

set i løbet af perioden.

Ikke-faglærte udgjorde i 2014 således 3,4 % færre af de ansatte end i 

2005, mens arbejdskraft med en videregående uddannelse omvendt 

besatte 3,3 % flere af arbejdspladserne (Figur 2.1).
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Både udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft forventes 

ifølge fremskrivningen at udvikle sig nogenlunde stabilt i de kom-

mende år i Himmerland jf. Figur 2.2, med stort set uændret antal 

arbejdspladser. Imidlertid forventes antallet af arbejdspladser, 

som er besat af personer, som bor i Himmerland, at falde, samti-

dig med at andelen af indpendlere ventes at stige. 

Udviklingen dækker over vidt forskellige udviklingstendenser in-

den for henholdsvis den private og den offentlige sektor, jf. Figur 

2.3. Mere konkret forventes antallet af arbejdspladser inden for 

den private sektor at stige med knapt 500, svarende til en stig-

ning på 1 %, mens antallet af arbejdspladser inden for den of-

fentlige sektor forventes at falde med knap 300, svarende til et 

fald på 2 %. 

Figur 2.2 Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft i Himmerland 
i perioden 2014-2020.

Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model

Anm: Forskellen mellem beskæftigede med arbejdssted i regionen og beskæftigede, som bor og arbejder i regionen svarer til omfan-

get af indpendlere
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Går vi tættere på de enkelte sektorer, ses det af Tabel 2.1, at selv-

om der samlet set ikke sker de store ændringer, så peger frem-

skrivningen på væsentlige forskelle imellem de enkelte sektorer. 

Der forventes således en stigning i antallet af arbejdspladser in-

den for møbel, beklædning og støtteerhverv på 9 procent, sva-

rende til knap 90 flere arbejdspladser, samt en stigning i antallet 

af arbejdspladser på 6 procent inden for oplevelsesindustrien, 

svarende til ca. 50 flere arbejdspladser. 

De største stigninger i antallet af arbejdspladser ventes imidlertid 

inden for fødevaresektoren (440), handel og forretningsservice 

(160) og transportsektoren (130).

Inden for metalindustrien og øvrig produktion peger fremskrivnin-

gen derimod på et fald i antallet af beskæftigede på 7 %. 

Den forventede tendens til fald inden for blandt andet metalindu-

strien og øvrig produktion ses dog i den gennemførte virksomheds-

survey og interview med virksomhederne, der snarere indikerer en 

stigning i beskæftigelsen i disse sektorer de kommende år. 

Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model

Figur 2.3 Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft i Himmerland egnen i perioden 
2012-2020 fordelt på den private og offentlige sektor.
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De gennemførte interviews giver et billede af væsentlig større 

optimisme i Himmerland end fremskrivningen. Det forventes at 

metal og energi bliver vækstsektorer – også beskæftigelsesmæs-

sigt. I Rebild oplever de vækst i særligt metalindustrien. Her er 

vurderes der at være risiko for mangel på kompetent arbejdskraft.

Inden for energi, miljø og støtteerhverv fremhæver lokale aktø-

rer, at der er skabt næsten 300 nye arbejdspladser inden for sek-

toren i Himmerland.

Det er oplevelsen i området, at fødevaresektoren generelt er un-

der pres. Selvom fødevareproduktionen er en sektor i vækst, er 

det en sektor, der skal holdes et tæt øje med. Særligt landbrugs-

erhvervet er påvirket, og der er forsvundet mange arbejdsplad-

ser. Nedgang i landbrugserhvervet vil også få en afledt konse-

kvens for råvaregrundlaget for fødevareproduktionen. Sektoren 

kan desuden blive påvirket negativt på længere sigt, hvis der sker 

yderligere markante ændringer hos de store fødevarekoncerner, 

som fremskrivningen ikke tager højde for. 

Inden for fødevareerhvervene nævnes desuden behovet for bu-

tiksslagtere. Selvom det er en lille del af branchen, er det svært 

at rekruttere til delikatesseområdet, som er i stigende fokus i de-

tailhandlen.

Tabel 2.1  Den forventede ændring i efterspørgslen efter arbejdskraft inden for de enkelte sektorer i 
Himmerland 2014-2020. 

Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model

Fødevarer og støtteerhverv

Møbel, beklædning og støtteerhverv

Kultur, turisme og event

Oplevelsesindustri

IKT

Energi, miljø og støtteerhverv

Transport og støtteerhverv

Byggeri og støtteerhverv

Metalindustri

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Finans, forsikring og vidensservice

Handel og forretningsservice i øvrigt

Øvrig produktion

Uddannelse

Pleje og omsorg

Offentlig administration og org.´er

Uoplyst

I alt

8.233

980

1.542

901

554

1.434

2.861

7.468

1.229

3.874

1.753

3.507

1.436

3.540

5.372

2.232

250

47.166

8.672

1.066

1.562

952

547

1.352

2.989

7.292

1.145

3.804

1.823

3.668

1.330

3.456

5.221

2.202

250

47.331

439

86

20

51

-7

-82

128

-176

-84

-70

70

161

-106

-84

-151

-30

0

165

5%

9%

1%

6%

-1%

-6%

4%

-2%

-7%

-2%

4%

5%

-7%

-2%

-3%

-1%

0%

0%

2014 2020 Ændring
(antal)

Ændring
(%)
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Virksomhederne peger i surveyen på, at det i særlig grad er i 

Himmerland og Aalborg, at der er positive nettoforventninger til 

udviklingen i beskæftigelsen i de kommende år1. 

For Himmerlands vil det sige, at 41 % procent af virksomhederne 

forventer at øge antallet af ansatte i de kommende 5 år, mens 8 % 

regner med at reducere antallet af ansatte (Figur 2.4).

Figur 2.4 Forventningerne til antallet af ansatte i virksomhederne om 5 år. Opdelt efter opland.

Kilde: Survey blandt 1.769 virksomheder i efteråret 2015. COWI A/S.
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I Himmerland er der ligesom i regionen som helhed flere beskæfti-

gede, der pendler ud af området, end der pendler ind jf. Figur 2.5. 

I 2014 var der godt 10.000, der pendlede ind og godt 15.000, der 

pendlede ud af oplandet. I 2020 forventes omfanget af indpendlere  

ifølge fremskrivningen at vokse med ca. 1.700 personer, mens 

omfanget af udpendlere forventes at vokse med knap 3.000. I takt 

med at beskæftigelsen stiger i Himmerland, forventes flere af de 

bosatte samtidigt at påtage sig et arbejde uden for regionen.

2.3 UDVIKLINGEN I PENDLINGEN 
DE KOMMENDE ÅR

Figur 2.5 Omfanget af indpendlere og udpendlere i Himmerland 2014 og 2020.

Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model
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Figur 2.6 Arbejdstagere i Himmerland fordelt på bopælsregion / opland 2013.

Kilde: Danmarks Statistik

I Himmerland er det 77,7 % af arbejdstagerne, som både bor og 

arbejder i oplandet. Sammenligner man med de øvrige oplande er 

det tilsvarende tal henholdsvis 88,5 % i Thy og Mors og 88,2 % i 

Vendsyssel. I Aalborg er det 75,6 % af de beskæftigede som både 

bor og arbejder i oplandet. 

Knap 10 procent af arbejdstagerne kommer fra Aalborg og godt 9 

procent kommer fra Region Midtjylland. Med Himmerlands belig-

genhed grænsende op til Midtjylland er det ikke overraskende, at 

knap hver tiende arbejdsplads i Himmerland er besat af en person 

bosat i Midtjylland.

Målt i antal personer er det især personer med en erhvervsfaglig 

uddannelse, som i højere grad pendler ud end ind i Himmerland 

(Figur 2.7 og Figur 2.8), og i denne gruppe er det især personer 

med en handel- og kontoruddannelse, der pendler ud. Den eneste 

gruppe, hvor der er flere, der pendler ind end ud, er folkeskole-

lærere.
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Figur 2.7 Udviklingen i nettoindpendlingen fordelt på uddannelsesgrupper i perioden 2014 til 2020.

Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model
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Tabel 2.8 Udviklingen i nettoindpendlingen fordelt på detaljerede uddannelsesgrupper i perioden 
2014 til 2020.

Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model
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Kilde: Danmarks Statistik og CRTs SAM-K/LINE Model

Tabel 3.1 Udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft fordelt på uddannelser i Himmerland 2014-2020.

Ligesom det er tilfældet for de øvrige oplande, forventes der i 

fremskrivningen især en stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft 

med videregående uddannelse, hvorimod efterspørgslen efter ik-

ke-faglærte fortsat forventes at falde (Tabel 3.1). 

For de ikke-faglærte vil udviklingen svare til et fald på godt 900 

arbejdspladser, hvilket er relativt mange, ikke mindst set i lyset 

af den forventede stigning i efterspørgslen efter de øvrige uddan-

nelsesgrupper. 

Figur 3.1 til Figur 3.3 viser, hvor mange af virksomhederne i Him-

merland, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til 

henholdsvis deres ikke-faglærte medarbejdere, til medarbejdere 

med en erhvervsfaglig og til medarbejdere med en videregående 

uddannelse. 

Ligesom for de øvrige oplande og regionen som helhed er det for 

alle tre medarbejdergrupper i særlig grad de personlige kompeten-

cer men også de faglige kompetencer, der lægges vægt på. 

Det gælder de processuelle kompetencer, som evnen til at tilret-

telægge sit arbejde, så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste 

resultat, de kommunikative relationelle kompetencer som evnen til 

at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller 

samarbejdspartner om en arbejdsopgave og de relationelle kom-

petencer som evnen til at skabe og bevare relationer med kolleger, 

ledere, kunder og samarbejdspartnere. Det gælder dog også de 

faglige kompetencer som evnen til i praksis at bruge det man har 

lært gennem kurser og uddannelse.
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Figur 3.1 Andelen af virksomheder, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til 
ikke-faglært arbejdskraft i de kommende 5 år.  

Kilde: Survey blandt 1.769 virksomheder i efteråret 2015. COWI A/S.

Der er hverken signifikante forskelle på kravene til arbejdskraft 

med en erhvervsfaglig uddannelse (Figur 3.2) eller til arbejdskraft 

med en videregående uddannelse (Figur 3.3) mellem virksomhe-

der i Himmerland og regionen som helhed.  

For den ikke-faglærte arbejdskraft er der med en enkelt undtagelse 

ikke signifikant forskel på kravene i Himmerland og i regionen som 

helhed. Undtagelse vedrører evnen til at kommunikerer og indgå 

i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en 

arbejdsopgave, hvor lidt flere af virksomhederne i Nordjylland (75 

%) i højere grad vil stille krav herom end virksomhederne i Him-

merland (65 %) (Figur 3.1).
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Figur 3.2 Andelen af virksomheder, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til 
arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse i de kommende 5 år.  

Figur 3.3 Andelen af virksomheder, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til 
arbejdskraft med en videregående uddannelse i de kommende 5 år.

Kilde: Survey blandt 1.769 virksomheder i efteråret 2015. COWI A/S.

  Kilde: Survey blandt 1.769 virksomheder i efteråret 2015. COWI A/S.
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Figur 3.4 Andelen af virksomheder, der i høj grad vil stille krav om de viste kompetencer til 
virksomhedens ledere i de kommende 5 år.

Kilde: COWI A/S
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Når Himmerland sammenlignes med de øvrige tre oplande, vi-

ser det sig, at udviklingen i udbuddet (arbejdsstyrken) og efter-

spørgslen efter arbejdskraft (beskæftigede (arbejdssted) i vid 

udstrækning svarer til udviklingen i Thy-Mors, Vendsyssel og 

Aalborg. Dog kan Thy-Mors, som det eneste opland, imødese et 

fald i både antallet af arbejdspladser og i arbejdsstyrken i perio-

den 2014-2020.

Modsat forholder det sig for Aalborg, hvor der ses en kraftig stig-

ning i både antallet af arbejdspladser og arbejdsstyrken i hele 

perioden fra 2014 til 2020. I Himmerland og Vendsyssel forventes 

der også at ske en stigning i både antallet af arbejdspladser og 

arbejdstyrken, men stigningerne er langt mere moderate. Sam-

tidigt kan begge oplande imødese fald i arbejdsstyrken fra 2018-

2020, jf. figurerne neden for. 

Hvad angår udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft i hen-

holdsvis den private og den offentlige sektor kan det konstateres, 

at de tre oplande Thy-Mors, Vendsyssel og Himmerland alle kan 

se frem til en mindre fremgang i den private sektor, men tilbage-

gang i den offentlige sektor i perioden 2012-2020.

Aalborg egnen adskiller sig fra dette billede. Her forventes en 

stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft fra både den private 

og den offentlige sektors side. Stigningen er størst inden for den 

private sektor. 

Hvis der ses nærmere på, hvilke sektorer, der forventes at kom-

me til at efterspørge enten flere eller færre medarbejdere i de 

kommende år, er der også forskelle at spore mellem de enkelte 

oplande, jf. Tabel 4.1. I tråd med at der kan forudses størst vækst 

i antallet af arbejdspladser i Aalborg, er væksten inden for de 

enkelte sektorer således også størst i Aalborg, samtidigt med, 

at der også her er flere sektorer, der forventer vækst end i de 

øvrige tre oplande. 

Aalborg skiller sig bl.a. ud ved at være det eneste opland, hvor 

der forventes en fremgang i antallet af arbejdspladser inden for 

sektorerne sundhedsvæsen mv., pleje og omsorg, uddannelse og 

offentlig administration mv., og dermed inden for de traditionelle 

offentlige sektorer.

4 HIMMERLAND I FORHOLD 
TIL RESTEN AF NORDJYLLAND

Figur 4.1 Udviklingen i antallet af arbejdspladser og arbejdsstyrken i de 
enkelte oplande 2014-2020.
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Tabel 4.1 Forventet procentvis ændring i efterspørgslen efter arbejdskraft 2014-2020.

Tabel 4.2 Udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft fordelt på uddannelser 2014-2020. 
Ændring i pct.

Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning 
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Ser man på udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft på ud-

dannelser for 2014 - 2020 i Tabel 4.2, ses der også en forskel mel-

lem oplandene. Her er det især Himmerland, hvor der forventes 

en stigning i antallet af beskæftigede inden for forsker og phd.

uddannelser sammenlignet med Aalborg og de andre oplande. 

I Thy-Mors forventes det største fald i antallet af beskæftigede 

ikke-faglærte, studenter mv.
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