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FremKom4

– Fremtidens nordjyske kompetencebehov

Nordjyllands fremtidige vækst og udvikling er stærkt afhængig af
medarbejdere med de rette kompetencer. Derfor er det en stor glæde,
at partnerskabet bag FremKom-analyserne nu kan præsentere den
nyeste analyse af fremtidens nordjyske kompetencebehov - FremKom4.
FremKom4 bygger på en række analyser og interviews af udbud og
efterspørgsel på arbejdskraft og kompetencer fem år frem i tiden, dvs.
frem mod 2026 ligesom det var tilfældet med de 3 tidligere Fremkom-analyser.
Ud over at tegne et overordnet billede af kompetencesituationen i
Nordjylland giver FremKom en detaljeret indsigt i kompetencebehovene i 16 forskellige sektorer og i 4 geografiske oplande; Himmerland,
Thy-Mors, Vendsyssel - Han Herred og Aalborg.
Mads Duedahl
Regionsrådsformand

FremKom4 er blevet til på baggrund af en stor nordjysk opbakning og
et stærkt samarbejde mellem strategiske aktører fra uddannelses-,
beskæftigelses- og erhvervsområdet. FremKom4-analysen bidrager
således til en mere sammenhængende forståelse og indsigt i de
nordjyske kompetenceudfordringer.
FremKom4-analysen er gennemført med konsulentbistand fra Oxford
Research og Voxmeter, der har interviewet eksperter og ledere – fra den
private og offentlige sektor i Nordjylland. En lang række nordjyske
interessenter har været inddraget i processen og bidraget med både
information og kvalitetssikring.
Analysen viser, at der hos de nordjyske virksomheder er et særligt
fokus på den grønne omstilling, men også at virksomhederne er lidt
afventende ift. hvilke forandringer, den vil medføre. Derudover ses et
markant fokus på digitalisering og automatisering. Herunder naturvidenskabelige kompetencer, de såkaldte STEM-kompetencer.
Analysen giver et indblik i, hvilke forventninger de 16 sektorer har til
udviklingen i væksten de næste fem år. FremKom4 har også som noget
nyt et særligt fokus på industrien, der med næsten 40.000 arbejdspladser er den næststørste sektor i Nordjylland. Her kommer det blandt
andet til at handle om at sikre tilstrækkeligt erhvervsfagligt uddannede
med en STEM- eller teknisk uddannelse og også at understøtte uddannelsen og tiltrækningen af eksempelvis længerevarende uddannede på
de tekniske områder.
Resultaterne af FremKom4 skal fungere som input til både aktører,
der udbyder og aktører, der efterspørger kompetenceudvikling. FremKom4 er derfor et strategisk oplæg til debat og drøftelse af initiativer
handling. Det er derfor hensigten at sprede den nye viden gennem
konferencer i regionen og på denne baggrund indsamle tanker og ideer
til konkret, fremadrettet handling.
FremKom4-analysens resultater kan frit downloades på
FremKom’s hjemmeside: www.fremkom.dk
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1. Indledning og sammenfatning
Introduktion og indflyvning

Sammenfatning: En sektor i tilbagegang, men

Finans, forsikring og ejendomshandel er en sektor,

med tro på fremtidens muligheder

der dækker brancher med stort set kun privatejede

Overordnet ser finans, forsikring og ejendomshandel

virksomheder og nogenlunde ens forretningsbetin-

i Nordjylland ind i en periode frem mod 2026 med en

gelser: Der er volatile konjunkturfølsomme markeder,

lavere jobskabelse end i den foregående periode fra

og der er en høj grad af kundekontakt. Den del af

2012-2019, men der er samtidig en optimisme i

sektoren, som omfatter drift af almene boliger, er

sektoren i forhold til deres vækstforventninger. Der er

anderledes, idet den er underlagt af delvis politisk

dog nogle arbejdspladser, som spår, at deres vækst

bestemte rammer.

bliver på bekostning af andre.

I alt beskæftigede sektoren knap 9.500 i 2019,

Adspurgt vurderer sektoren, at det især er faglærte

hvilket ser ud til at falde til lidt over 9.300 frem mod

og arbejdskraft med lange videregående uddannel-

2026 svarende til et fald i beskæftigelsen på 1,7 pct.

ser, der vil blive behov for. Efterspørgslen efter

Det er en sektor, som beskæftiger mange typer af

arbejdskraft med lang videregående uddannelse kan

uddannelse med undtagelse af ufaglærte. Eksempel-

skyldes, at sektorens regulatoriske landskab i stigen-

vis er bankuddannelsen en erhvervsuddannelse, og

de grad bliver komplekst, hvorfor der i fremtiden

den faglærte arbejdskraft er ligeledes relevant i

bliver brug for kompetencer til at hjælpe arbejds-

forhold til inspektion og vedligehold af boliger, mens

pladserne til at navigere i dette.

finansbachelorer og finansøkonomer er hhv. mellem-

I forhold til omstillingsdagsordenen1 er finans,

lange og korte videregående uddannelser, mens

forsikring og ejendomshandel en sektor, hvor den

økonomer og jurister typisk har en lang.

grønne omstilling forventes at få betydning i relation

Sektorrapport for Finans, Forsikring
og Ejendomshandel
Sektorrapporten om Finans, Forsikring og

Formålet med indeværende sektorrapport er at

Ejendomshandel er sammen med 13 andre

give et indblik i de tendenser, der gør sig

sektorrapporter en del af FremKom4, som er

gældende i Finans, Forsikring og Ejendoms-

den fjerde analyse af fremtidens arbejdskraft-

handel i forhold til fremtidig beskæftigelse og

og kompetencebehov i Region Nordjylland.

arbejdskraftbehovet samt udfordringerne

FremKom4 indeholder derudover også fire

hermed.

oplandsrapporter og en samlet hovedrapport
med de tværgående resultater.
Siden starten af FremKom-projektet har det

Sektorrapportenfor Finans, Forsikring og
Ejendomshandel bygger på følgende

været ambitionen med projektet at bidrage til,

datamateriale:

at det nordjyske arbejdsmarked er i stand til at

• En fremskrivning af arbejdskraftsefterspørg-

efterleve de kompetencemæssige krav, der

slen (foretaget af Region Nordjylland på

stilles på fremtidens arbejdsmarked.

baggrund af data fra CRT)

FremKom4 skal skabe en strategisk kortlægning af de kompetencemæssige behov og
udfordringer, som det nordjyske arbejdsmarked står over for i den kommende femårige

• Interviews med 5 eksperter og repræsentanter fra arbejdspladser i sektoren
• Spørgeskema med besvarelser fra 73
arbejdspladser i sektoren.

periode, fra 2021 til 2026.

1

Omstillingsdagsordener, der er behandlet i FremKom4-projektet, omfatter: den grønne omstilling, digitalisering og automatisering samt

med-arbejderdagsordenen. Se nærmere i hovedrapporten for FremKom4-projektet.
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til de kompetencer, man skal bruge. Dette er endda i

når en bankuddannet kan supplere sin uddannelse med

højere grad end regionen samlet set. Det skyldes

en HD-uddannelse eller en juridisk overbygning.

formentlig, at man forventer, at kunderne efterspørger
grønne produkter og ydelser fra sektoren, og derfor

Fremadrettede problemstillinger

bliver en konkurrenceparameter. Dermed er der tale om

En problemstilling, som sektoren skal have fokus på de

en sektor, hvor den grønne omstilling kan være en

næste fem år, er, hvordan de sikrer de tilstrækkelige

mulighed, hvorfor kompetencerne bliver efterspurgt.

specialistkompetencer som eksempelvis juridiske. Det er

Digitalisering og automatisering er også fortsat en del af

her, der forventes rekrutteringsudfordringer, samtidig

omstillingsdagsordenen for sektoren kompetencemæs-

med, at data indikerer, disse specialistkompetencer i

sigt set. Flere administrative processer er allerede

stigende grad bliver nødvendige for at kunne følge med

påvirket af disse to trends, som medfører et øget behov

sektorens øgede kompleksitet. Ikke alle steder tror

for bruger- og integratorkompetencer i relation til STEM.2

arbejdspladserne på, at dette kan løses med efter- og

Imidlertid kan den hurtige udvikling i regulering af

videreuddannelse. Enten skal der fokuseres på at lave

sektoren medføre, at tidligere smarte, digitale løsninger

efter- og videreuddannelse, der løser udfordringen, eller

forældes eller ikke lever op til gældende juridiske

at tiltrække medarbejdere med kompetencerne,

standarder, hvorfor sektoren skal have stort fokus på at

eksempelvis via indflydelse på eget arbejde eller høje

inddrage alle led i udviklingen af sådanne systemer.

lønninger.

Det er særligt inden for salg, kundebehov, forretnings-

En anden problemstilling for finans, forsikring og

udvikling og grønne kompetencer, at sektoren vurderer,

ejendomshandel er, at der stadig er potentiale i automa-

at efter- og videreuddannelse bliver vigtig. Dette

tisering og digitalisering, men eventuelle løsninger skal

hænger godt sammen med den type af opgaver, som

kunne spille sammen med og opdateres efter de

sektoren allerede løser. Derudover illustrerer det hensig-

gældende juridiske rammer på en enkel måde. Dette

ten om at integrere den grønne omstilling i forretnings-

kan være svært, fordi det kræver, at brugere, tekniske

modellerne. Det er ligeledes en sektor, der vurderer, at

eksperter og jurister inkluderes, og samtidig har de

efter- og videreuddannelse kan bidrage til at løse

tilstrækkelige STEM brugerkompetencer og kommuni-

udfordringerne med arbejdskraftbehovet, for eksempel

kative evner, således at de tilsammen kan løse dette.

2

Se definitionen på disse kompetencer i kapitel 3
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2. Arbejdskraftbehov og udfordringer
Som sektor ser finans, forsikring og ejendomshandel

nedgang i efterspørgslen på beskæftigelse i sektoren

ind i en faldende efterspørgsel på beskæftigelse frem

gælder dog ikke kun i Nordjylland. Den forventes

mod 2026 i Nordjylland. Dette fremgår af nedenstå-

faktisk at være større – 3 pct. – i resten af landet.

ende tabel 1. Der vil således blive efterspurgt 162

Finans, forsikring og ejendomshandel har aldrig

færre beskæftigede i sektoren i 2026 sammenlignet

været en af de store sektorer i Region Nordjylland, idet

med 2019, hvilket svarer til en reduktion på 1,7 pct.

den i 2019 udgjorde 3,4 pct. af alle beskæftigede,

Hermed er finans, forsikring og ejendomshandel en

svarende til knap 9.500, i regionen. Dette fremgår

af de fem ud af 14 sektorer i regionen, der spås en

også af tabel 1.

lavere jobskabelse de næste fem år. Den fremskrevne

Tabel 1: Fremskrevet udvikling i efterspørgslen efter arbejdskraft i Region
Nordjylland. Opgjort på sektorniveau.
Fremkom4-analysen er gennemført på 16 sektorer, men afrapporteret i 14 sektorrapporter, da de 3 sektorer Højteknologisk Industri, Mellemteknologisk Industri og Lavteknologisk Industri er afrapporteret samlet i en sektorrapport for Industrien.
Sektor

Antal arbejdspladser

Ændring

2019

Andel

2026

Andel

Antal

Pct.

Byggeri og Forsyning

21.815

7,8%

24.491

8,6%

2.676

12,3%

Finans, Forsikring og Ejendomshandel

9.490

3,4%

9.328

3,3%

-162

-1,7%

Handel

42.449

15,1%

44.036

15,4%

1.587

3,7%

Hotel, Restauration og Kultur

16.885

6,0%

17.199

6,0%

314

1,9%

7.532

2,7%

7.577

2,7%

45

0,6%

39.738

14,1%

37.273

13%

-2.465

-6,2%

- højteknologisk industri

11.563

4,1%

11.511

4,0%

-52

-0,4%

- mellemteknologisk industri

11.741

4,2%

11.370

4,0%

-371

-3,2%

- lavteknologisk industri

16.434

5,8%

14.392

5,0%

-2.042

-12,4%

Landbrug, fiskeri og råstoffer

13.129

4,7%

13.316

4,7%

187

1,4%

Offentlig administration

15.488

5,5%

16.002

5,6%

514

3,3%

Operationel service

19.804

7,0%

19.719

6,9%

-85

-0,4%

Sociale institutioner

35.307

12,6%

35.309

12,4%

2

0,0%

Sundhedsvæsen

17.462

6,2%

18.996

6,7%

1.534

8,8%

Transport

9.570

3,4%

9.393

3,3%

-177

-1,8%

Undervisning

22.496

8,0%

22.421

7,9%

-75

-0,3%

Videnservice

9.899

3,5%

10.018

3,5%

119

1,2%

281.064

100%

285.078

100%

4.014

1,4%

IT, Telekommunikation og Medier
Industrien

Total

Anm.: Sektoropdelingen på de 14 sektorer er foretaget af Region Nordjylland med udgangspunkt i Danmarks Statistiks 36 grupperede brancher.
Se bilag 1 i hovedrapporten for FremKom-projektet for nærmere oplysninger. De tre industrisektorer er kategoriseret i overensstemmelse med
definitioner fra EUROSTAT. Kilde: SAM-K/LINE®_REA2021_OKT (CRT)
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Fremskrivningerne i tabel 1 virker dog mere dystre, end sektorens egen vurdering af de næste fem år. Således
forventer knap halvdelen af respondenterne fra finans, forsikring og ejendomshandel (49 pct.) en moderat eller
høj stigning i antallet af ansatte frem mod 2026. Dette fremgår af nedenstående figur 1:

Figur 1: Arbejdspladsernes forventning til vækst
i antal ansatte frem mod 2026

1% 3%
0%

47%
10%

Et stort fald

20%

30%

Et moderat fald

42%
40%

50%

60%

Holde nuværende ni veau

7 0%

7%
80%

En moderat stigning

90%

100%

En høj stigning

Anm.: N= 73 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Svarene kan tyde på en vis optimisme i sektoren,

Der skal imidlertid gøres opmærksom på, at finans,

som ikke indfanges i fremskrivningerne. Der kan

forsikring og ejendomshandel er en sektor, hvor

være flere potentielle forklaringer på den tilsynela-

arbejdspladserne opererer under forskellige vilkår.

dende diskrepans mellem tabel 1 og figur 1. For det

Således har vi i dataindsamlingen også interviewet

første kan det være, at de 73 adspurgte blandt

almene boligselskaber, hvis økonomi og udvikling i

sektorens arbejdspladser i spørgeskemaundersøgel-

højere grad er politisk reguleret. Denne forskel i

sen er blandt dem, som rent faktisk vil vækste over

sektoren kan også være med til at forklare, at 47 pct.

de næste fem år. En overordnet tilbagegang for hele

forventer, at de vil holde det nuværende niveau af

sektoren er ikke ensbetydende med, at alle arbejds-

ansatte jf. figur 1. Dette understøttes af nedenståen-

pladser i sektoren vil opleve færre ansatte. Desuden

de citat fra et alment boligselskab:

kan dem, der rapporterer, at de ser ind i et faldende
antal ansatte, være blandt de store arbejdspladser i

”Vi er en branche, der ikke må give overskud, så

sektoren, hvilket i så fald vil bonne ud i fremskrivnin-

vi har stramme budgetter […]. Vi har ikke råd til

gerne.

at nyrekruttere.”

For det andet kan det være, at arbejdspladserne
inden for finans, forsikring og ejendomshandel

Citatet er med til at understrege, at sektorens

generelt er optimistiske på egne vegne. I et inter-

økonomiske vilkår har stor betydning for den

view udtrykkes det eksempelvis at:

fremtidige vækst og dermed også arbejdskraftsbehov.

”Det [at ansætte flere, red.] er planen, men det
skal ske via vækst. For hvis du spørger mig i

En sektor med forventninger om flere faglærte og

forhold til branchen, så tror jeg ikke på, at der

rekrutteringsudfordringer med hhv. faglærte og

skal være flere i finansbranchen de næste fem år.

specialister

Vi skal først have en større markedsandel.”

Finans, forsikring og ejendomshandel er en sektor,
som mange andre sektorer i Nordjylland, hvor

Citatet antyder en vis optimisme, men dog ikke for

størstedelen af arbejdspladserne forventer, at de

branchen som helhed. Hvis de fleste i finans, forsik-

frem mod 2026 skal ansætte flere eller mange flere

ring og ejendomshandel har samme tilgang, kan

faglærte. Tendensen er illustreret i figur 2 herunder.

det være årsagen til, at sektoren i fremskrivningerne

Dette er højest sandsynligt drevet af efterspørgslen

ikke ser ind i øget jobskabelse, samtidig med at

på finansuddannede, som er faglært arbejdskraft,

arbejdspladserne i interviewene og spørgeske-

der kan arbejde i banker, realkreditinstitutter og

maundersøgelsen derimod forventer vækst.

forsikringsselskaber.
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Figur 2: Arbejdspladsernes forventninger til vækst i fremtidig arbejdskraft
opde lt på uddannelsesniveau

Lang videregående uddannel se

10% 4%
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Kort videregående uddannelse

8% 4%

Ufaglærte

14%
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10%
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40%
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2 0%

40%
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19%

3%

19%

3%

22%

29%
51%

30%

3%

50%

Flere

60%

70%

3%

16%

12% 1%

18%

80%

Mange flere

90%

100%

Ved ik ke

Anm.: N= 281 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Imidlertid er der en tendens i de foretagne interviews

”Det er skarpere kompetencer, vi skal have. Nogen

med arbejdspladser i finans, forsikring og ejendoms-

med højere uddannelser. Specialist- og specifik

handel til, at de i stigende grad efterspørger arbejds-

viden.”

kraft med lange videregående uddannelser – særligt
når det kommer til specialistfunktioner:

”Jura og compliance3 bliver der i stigende grad
behov for kompetencer til.”
Denne øgede efterspørgsel efter denne type arbejdskraft fremgår ikke tydeligt i figur 2, da kun 18 pct.
forventer at ansætte flere eller mange flere med
lange videregående uddannelser. Citaterne viser ligeledes, at efterspørgslen på arbejdskraft med lange

”Generelt efterspørger
man tunge og akademiske kompetencer. Det er
også de specialister, vi
kigger på.”

videregående uddannelser især stammer fra et
behov for specialisering i sektoren i forhold til eksempelvis jura, fordi der er stigende regulatoriske krav.
Når man derimod ser på, i hvilken grad finans,
forsikring og ejendomshandel forventer at få rekrutteringsudfordringer med forskellige uddannelsesgrupper, ser den faglærte arbejdskraft ud til at være
den, der bliver sværest at rekruttere. Dette ses i figur
3 nedenfor, hvor 23 pct. svarer, at de i lav eller meget
lav grad forventer at kunne få tilstrækkeligt med
faglært arbejdskraft.

3

Compliance definition: Overholdelse af regler og efterlevelse af retningslinjer. Det er en betegnelse for den proces, hvor en arbejdsplads forsøger

at leve op til gældende krav og anbefalinger.
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Figur 3: Andel arbejdspladser som forventer udfordringer med at
rekruttere tilstrækkeligt arbejdskraft i fremtiden, efter uddannelsesniveau
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25%
33%
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80%
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Anm.: N= 73 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Derudover illustrerer figur 3 også tendenserne i

markedet. Alle har interesse i at få fat i dem. Man

interviewene med behovet for arbejdskraft med

stjæler fra hinanden og tilbyder højere løn.”

lange videregående uddannelser og dermed specialistkompetencer. Således forventer 17 pct., at de vil

Citatet ovenfor illustrerer ligeledes, at sektoren

have svært ved at få fat i den type arbejdskraft. En

udvikler sig hurtigt og bliver mere og mere kom-

årsag til dette kan være, at konkurrencen om denne

pleks, hvilket i høj grad påvirker den juridiske del af

type arbejdskraft stiger sammen med efterspørgslen:

sektoren. Dette kan være med til at øge det akutte
pres for bestemte typer af specialister, fordi udviklin-

”På specialistfunktioner bliver det sværere. Når

gen går så hurtigt. Den hurtige udvikling kan des-

man laver regulering og lovgivning fra statens

uden være en grund til, at en del respondenter fra

side, så skal alle finansielle institutter have de

finans, forsikring og ejendomshandel svarer, at de

samme specialister fx indenfor hvidvasklovgiv-

ikke ved, om de får svært ved at rekruttere de fem

ning eller kreditstyring. De er svære at finde i

typer af arbejdskraft.
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3. Omstillingsdagsordenen i sektoren
Finans, forsikring og ejendomshandel ser ind i fem år,

længere videregående uddannelser og især på

hvor digitalisering og automatisering samt grøn

områder som innovation og tekniske specialistkom-

omstilling kommer til at påvirke sektoren bredt set.

petencer. Den grønne omstilling skaber et vist

Medarbejderdagsordenen er også et element, der får

forretningspotentiale i sektoren, som arbejdspladser-

betydning for sektoren, men der er et geografisk

ne kan udnytte i forhold til at realisere deres vækst-

aspekt til denne, som ikke i samme grad gør sig

forventninger, hvilket kommer til udtryk i kapitel 2 I

gældende for den grønne omstilling eller digitalise-

den forbindelse er omstillingsparathed og problem-

ring og automatisering. For en uddybning af de tre

løsning essentielle personlige kompetencer.

dele af omstillingsdagsordenen henvises til Frem-

Ud af de 73 respondenter, som surveyen har fra

Kom4’s hovedrapport.

finans, forsikring og ejendomshandel, svarer 52 pct.,
at de er enige eller meget enige i, at de frem mod

3.1 Grøn omstilling og behovet for

2026 får behov for kompetencer, der relaterer sig til

grønne kompetencer

den grønne omstilling. Dette medfører, at finans,

Den grønne omstilling bliver i stigende grad vigtig

forsikring og ejendomshandel ligger næsten 10

for finans, forsikring og ejendomshandel frem mod

procentpoint over det regionale gennemsnit. Dette

2026. Dette skal i høj grad drives af arbejdskraft med

fremgår af figur 4.

Figur 4: Andel arbejdspladser som ser et behov for kompetencer
i relation til grøn omstilling i sektoren

Finans, forsikring og ejendomshandel

Regional t gennemsnit

35%
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26%

2 0%
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14%
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0%

10% 9%

8%
4%

Meget enig

Enig

Hverken enig eller
uenig
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Meget uenig

Ved ik ke

Anm.: Finans, Forsikring og Ejendomshandel: N= 73. Regionalt gennemsnit: N= 1.556 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser
i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 4 tegner således et billede af en sektor, der i løbet

respondenter fra sektoren, som har angivet, at de får

af de næste fem år skal finde sit fodfæste og sin rolle i

brug for kompetencer i relation til den grønne omstil-

den grønne omstilling. Med udgangspunkt i figur 5

ling. Derfor skal nedenstående figur 5 ses som et

herunder skal arbejdskraft med især mellemlange og

billede på tendenserne i sektoren, men tolkning på de

lange videregående uddannelser bidrage til den

konkrete procentsatser skal gøres varsomt. Dette gør

proces. Jf. anmærkningen under figuren er der få

sig gældende for flere figurer i indeværende kapitel.
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Figur 5: Arbejdspladsernes behov for grønne kompetencer,
efter uddannelsesniveau
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Anm.: N= 38. Der kan vælges flere svar. Besvarelser kun medtaget for de respondenter, der har svaret ”enig” eller ”meget enig” i spørgsmålet: Hvor
enig/uenig er du i følgende udsagn: I løbet af de næste fem år kommer vi til at have brug for kompetencer, der relaterer sig til grøn omstilling?
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

En årsag til tendenserne i figur 5 kan ifølge intervie-

Aalborg Kommune i forhold til tiltag til at være

wene være, at den grønne omstilling i denne sektor

mere grønne, og de måler især på CO2.”

handler om forretningsudvikling og ledelse, som
typisk er ansvarsområder, hvor der er en overvægt af

Citaterne viser også, at der flere steder i sektoren er

arbejdskraft med længere videregående uddannel-

et fokus på CO2-udledning, selvom finans, forsikring

ser:

og ejendomshandel ikke umiddelbart er en del af det
nordjyske arbejdsmarked, man forbinder med store

”Vi har allerede nu en god CSR4-politik, som vi

mængder af CO2, som det eksempelvis er tilfældet

arbejder ud fra. En del af strategien er, at vi vil

med industrien eller transportsektoren. Imidlertid

arbejde mere med grønne investeringer. Vi kigger

fylder det flere steder i sektoren, fra banker til alme-

også på, hvordan vi bliver CO2-neutrale, grønnere

ne boligselskaber.

billån mv. Vi tilbyder produkter, som er mere
grønne.”

Dette fokus på CO2-udledning kan ligeledes være
en grund til, at rapportering og regnskab er et af de
områder, hvor respondenterne i finans, forsikring og

”Vi [ledelsen, red.] har en rigtig stor rolle, fordi det,

ejendomshandel vurderer, at de skal bruge flest

der er og kommer, udspringer af noget, vi sætter i

grønne kompetencer, som det fremgår af nedenstå-

værk... Vi har indgået klimapartnerskab med

ende figur 6:

4

Corporate Social Responsibility
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Figur 6: Fagområder hvor arbejdspladserne forventer
et behov for grønne kompetencer
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Anm.: N= 38. Der kan vælges flere svar blandt fagområderne. Det er ikke muligt at angive fagområder og samtidig angive ”ved ikke”. Besvarelser
kun medtaget for de respondenter, der har svaret ”enig” eller ”meget enig” i spørgsmålet: Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: I løbet af de
næste fem år kommer vi til at have brug for kompetencer, der relaterer sig til grøn omstilling? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556
arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Her er det imidlertid også overraskende, at 47 pct.

Ser man nærmere på, hvilke faglige kompetencer

har svaret, at de ikke ved, hvilke fagområder de skal

sektoren vurderer, vil blive relevante for den grønne

bruge grønne kompetencer inden for. Det er

omstilling, er det klart innovation, der efterspørges

overraskende set i relation til, at 52 pct. er enige i,

mest. Således vurderer knap halvdelen af respon-

de skal bruge kompetencer i forhold til den grønne

denterne inden for finans, forsikring og ejendoms-

omstilling jf. figur 4. Det kan dog være en indikator

handel, at innovation vil være relevant for den

på, at udviklingen endnu ikke er slået helt igennem

grønne omstilling hos dem, hvilket f remgår af figur

i sektoren, hvorfor det for flere respondenter kan

7 nedenfor. Figuren viser også, at tekniske specia-

være svært at gennemskue, hvilke fagområder der

listkompetencer bliver mere relevante for sektoren

bliver relevante for den grønne omstilling inden for

i forhold til den grønne omstilling.

finans, forsikring og ejendomshandel.
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Figur 7: Faglige kompetencer i forhold til grøn omstilling som
arbejdspladserne anser som relevante for organisationens fremtid
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Anm.: N= 73 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Interviewene understøtter, at finans, forsikring og

mens det i ejendomsdelen kan handle om, hvordan

ejendomshandel helt konkret har brug for innovati-

man fremmer grønt byggeri eller skaber bæredygti-

on i forbindelse med, at de skal til at skabe grønne

ge løsninger for beboere. Således kan den grønne

produkter, idet den grønne omstilling skaber nye

omstilling være et konkurrenceparameter i sektoren,

forretningsmuligheder:

men det er forskelligt for hver del af sektoren, om det
er kundedrevet eller ej.

”Jamen altså den grønne omstilling betyder rigtig

De personlige kompetencer, som efterspørges af

meget for os. Både fordi vi er en meget ansvarlig

arbejdspladserne inden for finans, forsikring og

bank, som også interesserer os for det samfund, vi

ejendomshandel i forhold til den grønne omstilling,

er en del af, men også fordi der er et forretnings-

stemmer godt overens med resultaterne i figur 7. Det

mæssigt perspektiv i det.”

er nemlig omstillingsparathed, problemløsning og
samarbejdsevner, som flest i sektoren mener, er

Inden for finansdelen af sektoren kan sådanne

relevante for den grønne omstilling. Dette er illustre-

forretningsperspektiver fx være grønne investeringer,

ret i nedenstående figur 8:
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Figur 8: Personlige kompetencer som arbejdspladserne anser som
væsentlige for den grønne omstilling
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Anm.: N= 73. Der kan vælges flere svar. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Generelt vurderes det i sektoren, at mange af de

eller automatisk, og der er ingen tegn på, at denne

ovenstående personlige kompetencer kan sættes i

udvikling er stagnerende. Udviklingen afstedkom-

spil, når det handler om at bidrage til den grønne

mer ligeledes et stigende behov for STEM-kompe-

omstilling. De er nemlig essentielle i forhold til at

tencer, der handler om hhv. at anvende og integrere

drive de påkrævede forandringer, som det udtrykkes

avancerede digitale eller teknologiske løsninger i

i citatet herunder:

forbindelse med opgaveløsningen i sektoren. Alt
dette uddybes på de følgende sider.

”Det [personlige kompetencer, red.] er et supple-

Indledningsvist skal det slås fast, at finans, forsik-

ment til de faglige kompetencer, for hvis du sidder

ring og ejendomshandel er en sektor, der allerede

med det faglige, men ikke har lysten, så vil jeg

har oplevet digitaliseringens og automatiseringens

hellere have en med lysten. De skal nok lave noget

indtog:

og drive det til noget.”
”Man kan sige, den digitale udvikling, IT-udviklinCitatet er med til at slå fast, at inden for en sektor

gen, har på en positiv måde ramt vores branche,

som finans, forsikring og ejendomshandel er faglige

så du har behov for nogle andre kompetencer,

kompetencer inden for eksempelvis innovation ikke

men ikke nødvendigvis andre personer.”

tilstrækkeligt til at få den grønne omstilling integreret på arbejdspladsen.

Som citatet understreger, har digitalisering og
automatisering betydning for de efterspurgte kom-

3.2 Automatisering, digitalisering og behovet for

petencer i sektoren. I forhold til STEM-kompetencer

STEM-kompetencer

fremgår det af nedenstående figur 9 og de to mindre

Finans, forsikring og ejendomshandel er en af de

figurer til venstre i figur 9, at det især er bruger- og

sektorer, hvor digitalisering og automatisering

integratorkompetencer, som sektoren vil efterspørge.

allerede slår igennem. Mange ting foregår nu digitalt

Det vil sige kompetencerne til at anvende
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avancerede teknologiske eller digitale løsninger eller evnerne til at kunne indtænke dem og bruge dem i understøttelse af forretningsprocesser. Dog vil specialistkompetencerne til at kunne udvikle sådanne løsninger også
efterspørges.

Figur 9: Arbejdspladsernes forventninger til betydning af STEMkompetencer i sektoren
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Anm.: N= 73 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Således viser figur 9, at 55 pct. af de 73 responden-

udviklere i at få analyseret behovene, så stiller

ter fra finans, forsikring og ejendomshandel finder,

det krav til brugerne om at få delagtiggjort

at brugerkompetencerne bliver vigtigere de næste

produktudviklerne i deres input.”

fem år, og det samme gør sig gældende for 60 pct.
i forhold til integratorkompetencerne. 50 pct.

Samtidig tydeliggør citatet, at digitalisering og

mener, at specialistkompetencerne også bliver

automatisering stiller høje krav til de ansattes

vigtigere for dem i f remtiden. Brugerkompetencer-

evner udi samarbejde, kommunikation og analyse,

ne i denne sektor kan fx være evnen til at være

hvis de skal gøre arbejdsgangene i sektoren bedre.

personlig på digitale møder, mens integrator- og

Dette er ikke unikt for denne sektor, men de

specialistkompetencer skal bruges til udviklingen

komplekse lovstrukturer, som sektoren er under-

af nye systemer for monitorering, koordinering eller

lagt, kan være med til at indskærpe vigtigheden af

lignende.

det. Dertil kommer, at det også er de juridiske

Konkret påpeger interviewpersoner, at integrato-

rammer for finans, forsikring og ejendomshandel,

revnen er vigtig, når nye systemer skal udvikles,

som kan være med til at gøre eksisterende digitale

således at de både er brugervenlige og overholder

eller automatiserede løsninger forældet hurtigt,

juridiske standarder:

fordi det regulatoriske landskab kan ændre sig på
kort tid og dermed gøre systemer utidssvarende.

”Det, der er udfordringen, det er, at hvis man

Inden for finans, forsikring og ejendomshandel

skal lykkes i vores branche, skal man kunne

bliver det især arbejdskraft med længere videregå-

forene teknologisk viden med lovdelen og med

ende uddannelser, der skal have STEM-kompeten-

brugerdelen... Det stiller store krav til produkt-

cer, som vist i figur 10.
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Figur 10: Uddannelsesgrupper hvor arbejdspladserne vurderer, at det
bliver vigtigt at have STEM- i fremtiden kompetencer
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Anm.: N= 73. Det var muligt at angive flere uddannelsesgrupper i svarmulighederne. Det var ikke muligt at angive en eller flere uddannelsesgrupper og samtidig angive ”ved ikke”. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Det kan hænge sammen med, at man i finans,

tale om en sektor, hvor de faglærte er den mest efter-

forsikring og ejendomshandel kan automatisere

spurgte type arbejdskraft og som der forventes størst

opgaver, som oftere udføres af fx kontor- eller ban-

rekrutteringsudfordringer med. Det kan ifølge en

kuddannet faglært arbejdskraft:

interviewperson skyldes:

”Alle lavpraktiske og ensformige opgaver, fx

”At der ikke er så stort fokus på det [STEM-kompe-

afstemme konti og kundehenvendelser, vil blive

tencer, red.], når vi rekrutterer. Det er de traditio-

automatiseret.”

nelle nøgleområder, vi koncentrerer os om.”

Som følge af den type automatisering kan der blive

Der er altså ikke tale om en sektor, hvor kompetence-

behov for mere specialiserede funktioner, der typisk

behovet bliver drastisk ændret som følge af digitali-

udfyldes af arbejdskraft med længere videregående

sering og automatisering, selvom begge trends har

uddannelser:

en vis indvirkning.

”I forbindelse med at vi har behov for mere robot-

3.3 Medarbejderdagsorden

teknoligt og bliver mere datadrevet, har vi en

Fokus på medarbejderdagsordenen er noget af det,

specialistfunktion. Vi har i høj grad brug for

der kan afhjælpe de rekrutteringsudfordringer, som

nogen, der kan være med til at tilpasse systemer-

finans, forsikring og ejendomshandel ser ind i.

ne til vores behov. Nogle der ved noget om auto-

Svarene viser, at det er en større andel af arbejdsplad-

matiseringen.”

serne i denne sektor sammenlignet med alle arbejdspladser i regionen, der vurderer, at høje lønninger og

Dette kan være med til at belyse, hvordan sektoren

mulighed for hjemmearbejde gør det lettere at

ser på effekterne af automatisering og digitalisering.

tiltrække og fastholde medarbejdere. Det ses i

Imidlertid er det værd at huske på, at der stadig er

figur 11.

Figur 11: Elementer, som arbejdspladserne vurderer, gør tiltrækning/
fastholdelse af medarbejdere nemmere
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Anm.: Finans, Forsikring og Ejendomshandel: N= 73. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Der kan vælges flere svar. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse
blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Men som figur 11 og interviewene viser, så er det

”Det er pga. gode forhold, lønninger og strategi

ikke alene høje lønninger og muligheden for

– udvikling til alle, så de ikke står i stampe. Det

hjemmearbejde, der er attraktivt for de ansatte i

lægger den unge gruppe især vægt på.”

sektoren. Indflydelse på egne arbejdsopgaver,
udfordrende og varierende arbejdsopgaver samt

Citatet underbygger tendenserne i figur 11. Det

fleksible arbejdstider vurderes ligeledes som

fremhæver også, at medarbejderdagsordenen i

vigtige dele af medarbejderdagsordenen i finans,

sektoren i stigende grad bliver relevant i takt med, at

forsikring og ejendomshandel. En interviewperson

de unge generationer gør deres indtog på arbejds-

udtaler sig om, hvorfor de ikke oplever rekrutte-

markedet, fordi det for dem er vigtigt, at de udvikler

ringsudfordringer:

sig og bliver udfordret i deres arbejdsopgaver.
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4. Betydning af efterog videreuddannelse i sektoren
Inden for finans, forsikring og ejendomshandel er der

arbejdspladserne i højere grad skal stå for det selv.

blandede holdninger til efter- og videreuddannelse,

Især kundebehov og forretningsudvikling er fagom-

og disse forskelle kan hænge sammen med, at

råder, hvor sektoren ser potentiale for efter- og

perspektivet varierer i de forskellige dele af sektoren.

videreuddannelse.
Efter- og videreuddannelse skal ifølge respondenter-

Eksempelvis beretter almene boligselskaber om, at
efter- og videreuddannelse historisk set ikke har

ne fra sektoren være med til at løse fremtidige arbejds-

været efterspurgt, mens det i finanssektoren er

kraftsudfordringer. 63 pct. er således enige eller meget

blevet benyttet for at holde de ansatte opdaterede

enige i det udsagn. Samtidig mener 62 pct., at det

på områder som regulering og teknologi. Generelt

bliver vigtigere, at arbejdspladserne selv står for den

set er der bred enighed om, at efter- og videreuddan-

nødvendige efter- og videre-uddannelse i fremtiden.

nelse kan afhjælpe rekrutteringsudfordringer, og at

Det kan ses i figur 12.

Figur 12: Arbejdspladsernes syn på efter- og videreuddannelse som mulig
løsning på fremtidigt arbejdskraftbehov
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Anm.: N= 73. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021

Den stigende vigtighed af selv at stå for efter- og

som arbejdspladserne har:

videreuddannelse kan opnås på interne kurser eller
ved sidemandsoplæring, således at man sikrer, at de

”Jeg tror ikke, efteruddannelse får os helt i mål.”

ansatte besidder de rette kompetencer:
Citatet viser stadig, at efter- og videreuddannelse har
”Der er mange sager, hvor jeg er med på sidelin-

sin berettigelse i sektoren, men det er bare ikke hele

jen i en periode, vi kører et parløb, rådgiveren,

løsningen.

man har ansat, som skal øge sine kompetencer”

Det ovenstående kan samtidig være en årsag til, at
finans, forsikring og ejendomshandel er en sektor,

Dog er der dele af sektoren, hvor det problematise-

som i højere grad end regionsgennemsnittet forven-

res, hvorvidt efter- og videreuddannelse kan dække

ter at bruge efter- og videreuddannelse mere de

de fremtidige arbejdskraftbehov,

næste fem år, som illustreret i figur 13:
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Figur 13: Arbejdspladsernes forventninger til øget brug af efter- og
videreuddannelse i de kommende fem år
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Anm.: Finans, Forsikring og Ejendomshandel: N= 73. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Det lader dermed til, at den indstilling til efter- og

Dette gør sig især gældende for den del af sektoren,

videreuddannelse, der tidligere har været i dele af

der inkluderer de almene boligselskaber. Men som

sektoren, som udtrykkes i citatet nedenfor, er på vej

citatet udtrykker, er det en indstilling, der tidligere

væk:

har været, som nu ser ud til at være på vej væk.
Arbejdspladser inden for finans, forsikring og ejen-

”Efteruddannelse har ikke været efterspurgt eller

domshandel vil særligt efter- og videreuddanne via

prioriteret, er min oplevelse. Man havde sin ud-

private uddannelsesudbydere, interne kurser og

dannelse, men ønsket og motivationen og nød-

intern sidemandsoplæring, hvilket kommer til udtryk

vendigheden i at slibe kniven, den var ikke kæm-

i figur 14 herunder. Dette understøtter fundene i

pestor.” (Finans, forsikring og ejendomshandel)

figur 12.
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Figur 14: Arbejdspladsernes forventninger til hvordan efter- og
videreuddannelsen vil foregå
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Anm.: Finans, Forsikring og Ejendomshandel: N= 73. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Der var muligt at vælge flere typer. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Finans, forsikring og ejendomshandel skiller sig ud

efter- og videreuddannelse, red.]. […] Nogle gange

fra den regionale tendens i forhold til brugen af

er det for teoretisk og for strategisk. Mange ender

kurser udbudt af private udbydere, som sektoren i

med HD regnskab.”

noget højere grad end gennemsnittet forventer at
bruge i fremtiden. Og på trods af udtalelserne om

Citatet peger ligeledes på en årsag til, at interne

brugen af interne kurser og sidemandsoplæring, er

kurser er så populære, fordi de kan imødekomme

det ikke en sektor, som vil gøre brug af dette i højere

behovet for det praksisnære og anvendelige, som

grad end regionen samlet set.

universitets- eller akademikurser ikke kan give.

Endnu et fund i figur 14 er sektorens forventede

Når man ser på, hvem sektoren vurderer, det er

brug af kurser udbudt af universiteter og erhvervsa-

vigtigst at videreuddanne, er det oftest de faglærte

kademier. Dette kan ifølge interviews med finansde-

eller dem med mellemlange videregående uddan-

len af sektoren skyldes, at flere bankuddannede

nelser. Samtidig er der inden for finans, forsikring og

tager en HD-uddannelse oven på deres eksisterende.:

ejendomshandel også en tendens til, at ledelsen
sendes på efter- og videreuddannelse ifølge figur 15

”HD er et område vi gør brug af [i forhold til

nedenfor:
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Figur 15: Arbejdspladsernes forventninger til hvilken uddannelsesgruppe
der især skal efter- og videreuddannes
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Anm.: Finans, Forsikring og Ejendomshandel: N= 73. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Det var kun muligt at vælge én uddannelsesgruppe
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Selvom de faglærte er en af sektorens primære grupper

arbejdskraft- og kompetencebehov, der er udledt i de

i forhold til efter- og videreuddannelse, er andelen der

foregående kapitler, idet den grønne omstilling i

vurderer, at det er den faglærte arbejdskraft, der skal

stigende grad får indflydelse på sektorens opgaver og

videreuddannes noget lavere end det regionale gen-

produkter. Dertil kommer, at det er en sektor, der har

nemsnit. Det kan skyldes, at der er mange andre og

enormt meget kundekontakt, herunder salg, og hvor

større sektorer, som primært beskæftiger faglærte, som i

flere forventer, at de skal vækste i antal ansatte ved at

højere grad fokuserer på dem, hvor finans, forsikring og

tage en større markedsandel, hvilket kan ske gennem

ejendomshandel er mere diverse.

forretningsudvikling.

Fordelt på fagområder er det forretningsudvikling,

I hvilken grad, sektoren vil prioritere at efter- og

grønne kompetencer, kundebehov og salg, der særligt

videreuddanne inden for de forskellige fagområder, kan

forventes at blive relevante. For alle fire fagområder

ses på figur 16 herunder. Her er det sammenlignet med

gælder det, at finans, forsikring og ejendomshandel er

det regionale gennemsnit, og der er det også tydeligt, at

mere tilbøjelige til at ville efteruddanne sammenlignet

finans, forsikring og ejendomshandel i højere grad end

med den regionale tendens. Det binder en sløjfe på de

gennemsnittet vil prioritere de fire førnævnte områder.
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Figur 16: Arbejdspladsernes forventninger til områder, hvor efter- og
videreuddannelse bliver relevant i de kommende fem år
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Anm.: Handel: N= 281. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Det var muligt at angive flere områder Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556
virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 16 fortæller således en historie om en sektor, der ønsker at bibeholde dens eksisterende kompetencer.
Denne pointe fremgår også af citatet her:
”Der er behov for hele tiden at holde vores rådgivere og specialister skarpe.”
Derudover ses der i stigende grad et ønske om eksplicit at inkorporere den grønne omstilling i sektorens kerneopgaver.
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