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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

Sammenfatning: Handelssektoren skal bruge flere

Som sektor dækker handel over engros- og detail-

faglærte og gerne med STEM-kompetencer til at

handel samt handel med motoriserede køretøjer.

imødekomme den udvikling, som sektoren ser ind i.

Handel er beskæftigelsesmæssigt Nordjyllands

Generelt ser handelssektoren i Nordjylland ind i en

største sektor, både målt i 2019 og i fremskrivninger-

femårig periode med jobskabelse, selvom den er

ne.

lavere end den foregående periode fra 2012-2019.

I alt var 42.449 personer beskæftigede i sektoren i

Denne fremskrivning stemmer godt overens med

2019, hvilket på daværende tidspunkt udgjorde ca. 15

vækstforventningerne i sektoren, som overordnet set

pct. af det samlede nordjyske arbejdsmarked.

er positive.

Derudover forventes handel at opleve en vækst i

Det vurderes i sektoren, at det især er faglært

beskæftigelsen på 3,7 pct., svarende til knap 1.600

arbejdskraft, den kommer til at efterspørge de næste

nye beskæftigede i sektoren frem mod 2026, men

fem år. Dette skyldes bl.a., at produktkendskabet og

andelen af det nordjyske arbejdsmarked forbliver

handelsfagligheden, som fx kundeservicen, er det, de

nogenlunde uændret.

fysiske butikker skal kunne levere til deres kunder.

Der er tale om en sektor, som beskæftiger mange

Imidlertid bliver den faglærte arbejdskraft sværere at

ufaglærte og faglærte. Der er eksempelvis mange

få i fremtiden. Både fordi flere, ifølge interview der er

unge i detailhandlen, som er ufaglærte kassemedar-

gennemført, skifter sektor, men også fordi det

bejdere, mens der også er mange faglærte fra de

fremskrives, at der vil mangle ca. 1.000 borgere med

merkantile erhvervsuddannelser. Desuden er der

en erhvervsuddannelse inden for kontor, handel og

også ansatte med videregående uddannelser i

forretningsservice i 2026.

administrationen og sekretariaterne, særligt på de
store arbejdspladser i handelssektoren.

Ud af de tre omstillingsdagsordener1 er det særligt
digitaliseringen, der slår igennem inden for handel,

Sektorrapport for Handel
Sektorrapporten om handel er, sammen med
13 andre sektorrapporter, en del af FremKom4,

femårige periode, fra 2021 til 2026.
Formålet med indeværende sektorrapport er

som er den fjerde analyse af fremtidens

at give et indblik i de tendenser, der gør sig

arbejdskraft- og kompetencebehov i Region

gældende i handel i forhold til fremtidig

Nordjylland. FremKom4 indeholder derudover

beskæftigelse og arbejdskraftsbehovet samt

også fire oplandsrapporter og en samlet

udfordringerne herved.

hovedrapport med de tværgående resultater.
Siden starten af FremKomprojektet har det

datamateriale:

at det nordjyske arbejdsmarked er i stand til at

• En fremskrivning af arbejdskraftsefterspørg-

efterleve de kompetencemæssige krav, der
stilles på fremtidens arbejdsmarked.
FremKom4 skal skabe en strategisk
kortlægning af de kompetencemæssige behov
og udfordringer, som det nordjyske
arbejdsmarked står over for i en kommende

1

Sektorrapporten for handel bygger på følgende

været ambitionen med projektet at bidrage til,

slen (foretaget af Region Nordjylland på
baggrund af data fra CRT)
• Interviews med 2 eksperter og repræsentanter fra arbejdspladser i sektoren
• Spørgeskema med besvarelser fra 281
arbejdspladser i sektoren.

De tre omstillingsdagsordener omfatter: den grønne omstilling, digitalisering og automatisering samt medarbejderdagsordenen. Se nærmere i

hovedrapporten for FremKom4-projektet.
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fordi COVID-19 pandemien har fremskyndet den

cer, idet hybridbutikken, med både en online og en

digitale udvikling, således at mange arbejdspladser

fysisk del, ser ud til at være fremtiden inden for

er blevet hybride, så de både har en fysisk og en

handel. Dette har ikke været en del af de merkanti-

online butik. Denne udvikling stiller krav om

le erhvervsuddannelser, og selvom denne tendens

STEM-kompetencer blandt sektorens ansatte. I

er stigende, så mangler kompetencerne ude på de

forhold til den grønne omstilling er handelssektoren

enkelte arbejdspladser, fordi udviklingen er gået

primært kundedrevet i den forstand, at sektoren skal

meget stærkt, som følge af COVID-19 pandemien.

forstå at imødekomme kundernes behov for grønne

Hybridbutikken kræver også ansatte, der formår at

varer og løsninger. Dette kræver omstillingsparathed,

samtænke den fysiske og online butik på en måde,

indsigt i forbrugerbehov og grønne produkter mv.

der opleves som meningsfuld for kunderne.

Medarbejderdagsordenen har ikke det store fokus i

Herudover er det med udsigten til en stor man-

sektoren, men der ses en tendens til, at fleksible

gel på arbejdskraft vigtigt for arbejdspladserne i

arbejdstider og deltidsstillinger foretrækkes blandt

handelssektoren, at de får fokus på, hvordan de

de faglærte især.

fastholder deres ansatte. Oplevelsen på arbejds-

Det er særligt i forhold til salg og kundebehov, at

pladserne er, at ansatte f ravælger sektoren. Dertil

sektoren vurderer, at efter- og videreuddannelse

kommer, at sektoren i forvejen har mange deltids-

bliver vigtigt, selvom STEM-kompetencer også

ansatte. Idet analysen bl.a. peger på fleksibilitet

efterspørges i interviewene.

som en måde hvorpå arbejdspladserne kan tiltrække og fastholde medarbejdere, kan dette være

Fremadrettede problemstillinger

vejen frem for abejdspladserne. Om ikke andet er

De næste fem år kan handelssektoren med fordel

det værd at holde sig for øje, at de lange åbningsti-

have fokus på, hvordan de sikrer tilstrækkeligt med

der kan have en negativ betydning for, hvor stor

STEM-kompetencer på de enkelte arbejdspladser.

succes der er med at tiltrække og fastholde ar-

Dette gælder især bruger- og integratorkompeten-

bejdskraft.
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2. Arbejdskraftbehov og udfordringer
Som sektor, ser handel ind i en stigende efterspørgsel

at efterspørge 44.036 i 2026. Dette er en udvikling, der

på beskæftigede frem mod 2026, i Nordjylland. Dette

ser ud til at finde sted i resten af landet også.

fremgår af tabel 1 nedenfor. Der vil således ifølge

Handel er desuden både Nordjyllands største sektor,

fremskrivningen være en efterspørgsel på knap 1.600

målt på antal beskæftigede i 2019 og 2026, og blandt

flere beskæftigede i sektoren i 2026 sammenlignet

de sektorer, der fremskrives til at have den største

med antallet af beskæftigede i 2019. Det svarer til en

jobskabelse de næste fem år. Handel er således en

procentuel stigning på 3,7 pct. I absolutte tal betyder

vigtig del af det samlede nordjyske arbejdsmarked –

det, at sektoren går fra 42.449 beskæftigede i 2019 til

både nu og i fremtiden.

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 stemmer godt overens med sektorens egen vurdering af beskæftigelsen de næste
fem år. Således forventer knap halvdelen (46 pct) en moderat eller høj stigning i antallet af ansatte frem mod
2026. Desuden forventer ingen et stort fald i antallet af ansatte, mens 5 pct. forventer et moderat fald. Alt dette
kan ses i nedenstående figur 1:

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

5%

49%
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10%
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100%
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Anm.: N= 281 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Forventningerne til beskæftigelse inden for handel

følge af COVID-19, har set en massiv udvikling i

stemmer således fint overens med fremskrivninger-

forhold til, hvordan der drives forretning:

ne, for selvom der ser ud til at være vækst i beskæftigelsen, er der ikke tale om store stigninger. I et

”Tommelfingerregel i sektoren er, at udviklingen

interview understreges det, at der generelt er en lav

i handelssektoren er skubbet 5-7 år frem pga.

arbejdsløshed inden for handel, hvilket kan være en

Corona. […] Udviklingen kommer til at fortsætte,

årsag til, at vækstforventningerne i forhold til

hvor fysisk butik og internet sættes sammen.

beskæftigelse kan siges at være relativt moderate:

Hvis du ikke har en internetdel på din fysiske
butik, lukker du. Nogle internetbutikker laver

”Vi har en arbejdsløshedsprocent på lidt under 5

også fysiske butikker. Synergieffekten, som er på

for handel. Der vil altid være lidt.”

at have en internet- og fysisk butik, hybriden som
vi kalder det, den er kommet for at blive […]. Dem

Imidlertid er det et kendetegn ved handel, at det er

der har lavet hybrid, de har overlevet, fordi de får

en sektor med mange deltidsbeskæftigede, hvilket

større opland. Det mindsker butiksdød.”

kan være en af årsagerne til, at der ses en vækst i
jobskabelse:

Hybridmodellen, som ud fra citatet defineres som
en butik, der både er fysisk og online, kan være med

”Der er ikke så mange fastansatte på 30-37

til at sikre et forretningsgrundlag for mange mindre

timer.”

butikker og for butikker, der ligger i tyndtbefolkede
områder. Citatet pointerer, at hybridbutikkerne får

På den måde skal der flere beskæftigede til at

et større marked at operere på, hvilket kan være

dække en hel stilling, og dette er et vilkår, der er

medvirkende til, at handelssektoren fremskrives til

gældende flere steder i handelssektoren. Fx er der

at vækste i tabel 1. Dog påpeges det, at konkurren-

mange ufaglærte unge ansatte i supermarkeder mv.

ter fra udenlandske internethandler som fx Amazon,

Vækstudsigterne i tabel 1 og figur 1 kan også

kan være en joker i fremtiden i forhold til beskæfti-

hænge sammen med, at handelssektoren, som

gelsen i danskejede virksomheder inden for handel.
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En sektor med forventninger om flere faglærte

formentlig af efterspørgslen på faglærte med detail-

grundet fokus på de faglærte dyder

handel- eller handelsuddannelser, som i høj grad er

Handel er en sektor, som mange andre sektorer i

ansat i sektoren. Derudover er der mere specialisere-

Nordjylland, hvor flest forventer, at de frem mod 2026

de dele af handelssektoren som fx automobilbran-

skal ansætte flere eller mange flere faglærte. Tenden-

chen, hvor der også vil efterspørges faglærte om end

sen er illustreret i figur 2 herunder. Dette drives

fra en anden type uddannelse.

Figur 2: Arbejdspladsernes forventninger til vækst i fremtidig arbejdskraft
opdelt på uddannelsesniveau
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Anm.: N= 281 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Den stigende efterspørgsel på faglærte ser, ifølge en

efterspørge hhv. flere og færre ufaglærte. Dette kan

af interviewpersonerne, ud til at kunne erstatte

have noget at gøre med, at udskiftningen af ufaglærte

efterspørgslen på ufaglærte i de dele af sektoren, hvor

med faglærte i højere grad vil gøre sig gældende i fx

et stort produktkendskab forventes af kunderne:

specialbutikker frem for fx dagligvarebutikker, hvor
den ufaglærte ar-bejdskraft udfylder mange funktio-

”Jeg tror, og håber, at det er den vej det går [i
retningen af færre ufaglærte, red.]. Det er det, den

ner, og hvor fx produktkendskab ikke er afgørende.
Når man derimod ser på, i hvilken grad handel

fysiske butik skal leve af. Man skal give viden og

forventer at få rekrutteringsudfordringer med for-skel-

service for at have en chance som fysisk butik,

lige uddannelsesgrupper, ser den faglærte arbejds-

selvom du også har en netbutik. Jeg håber, at de

kraft ud til at være den, der bliver sværest at rekrutte-

gode faglærte dyder kommer frem igen, for det

re. Dette ses i figur 3 nedenfor, hvor 28 pct. svarer, at

skal du leve af. Kvantitet i form af mange medar-

de i lav eller meget lav grad forventer at kunne få

bejdere er ikke længere nok. […] De faglige kompe-

tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft. Til sammen-

tencer kommer til at flytte i højsædet.”

ligning gør det sig kun gældende for 18 pct. af respondenterne i forhold til den ufaglærte arbejdskraft. For

Tendensen med de ufaglærte er ikke helt at spore i

de videregående uddannelser forventer mellem 19 og

samme grad i figur 2, som i citatet, idet der er omtrent

23 pct. at have svært ved at rekruttere tilstrækkeligt.

lige mange arbejdspladser inden for handel, som vil
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Figur 3: Andel arbejdspladser som forventer udfordringer med at
rekruttere tilstrækkeligt arbejdskraft i fremtiden, efter uddannelsesniveau
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Anm.: N= 281 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Tendenserne i figur 3 uddybes i interviewene, og en grund til at den faglærte arbejdskraft kan blive svær at
rekruttere, kan bl.a. være fordi de ikke bliver i sektoren:
”Det er nærmest umuligt at finde faglært arbejdskraft. Inden for vores fag er der mange, vi uddanner mange, men de bliver ikke i faget. Nogle smutter efter ikke ret meget tid. De bruger deres uddannelse til mange andre ting.”
Udover det faktum at arbejdskraften kan være flygtig i den forstand, at de ansatte vælger job uden for sektoren,
kan forventningerne til rekrutteringsudfordringerne, i forhold til faglært arbejdskraft, også skyldes den lave
ledighed i handelssektoren jf. et tidligere citat. Dertil kommer at fremskrivningen i FremKom4’s hovedrapport
også viser, at der i 2026 vil være et underskud af faglærte med uddannelser inden for kontor, handel og forretningsservice på omkring 1.000, hvilket kun bidrager til at skærpe handelssektorens rekrutteringsudfordringer.
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3. Omstillingsdagsordenen i sektoren
Handel ser ind i fem år, hvor digitalisering især

faglærte samt arbejdskraft med videregående

kommer til at påvirke sektoren bredt set – også i

uddannelser, især på områder som indkøb og

forhold til arbejdspladsernes STEM-kompetencebe-

forretningsudvikling. Den grønne omstilling skaber

hov. Herudover vil den grønne omstilling blive et

et vist forretningspotentiale i sektoren, som arbejds-

konkurrenceparameter i det omfang, kunderne

pladserne kan udnytte i forhold til at realisere deres

efterspørger grønne varer eller løsninger. Imidlertid

vækstforventninger, j.f. kapitel 2, og i den forbindelse,

er medarbejderdagsordenen ikke noget, der endnu

er omstillingsparathed og samarbejdsevner essen-

har vundet stort indpas i handelssektoren.

tielle personlige kompetencer.
Ud af de 281 respondenter fra handel, svarer 45

3.1 Grøn omstilling og behovet for

pct., at de er enige eller meget enige i, at de frem

grønne kompetencer

mod 2026 får behov for kompetencer, der relaterer

Den grønne omstilling bliver i stigende grad vigtig

sig til den grønne omstilling. Dermed er sektoren på

for handel frem mod 2026. Dette skal bl.a. drives af

niveau med det regionale gennemsnit, jf. figur 4.

Figur 4: Andel arbejdspladser som ser et behov for kompetencer
i relation til grøn omstilling i sektoren
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Anm.: Handel: N= 281. Regionalt gennemsnit: N= 1.556 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland gennemført i
efteråret 2021.

Det er imidlertid overraskende, at knap en tredjedel af respondenterne er uenige eller meget ueni ge i, at de får
behov for kompetencer i relation til den grønne omstilling. Især set i lyset af, at Klimapartnerskabet for Handel
har ambitioner om, at handelssektoren i højere grad skal nedbringe den indirekte CO2-udledning, som stammer
fra manglende genanvendelse af tekstil, madspild, transport af varer og bæredygtig produktion af varer mv.2

2

Klimapartnerskabet for Handel (2020) s. 8-10
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Andelen af respondenter, der er uenige i, at de får

Citatet understreger også, at de kompetencer, som

behov for kompetencer relateret til den grønne

handelssektoren har brug for i relation til den grønne

omstilling, kan måske skyldes, at de vurderer, at det

omstilling, er produktkendskab, men dette udgør

fx er underleverandører eller lignende, der skal bruge

ikke en ny kompetence i sektoren. Produktkendskab

kompetencerne til at understøtte den grønne

er nemlig, som et af citaterne i kapitel 2 fremhæver,

omstilling, imens handelssektoren blot skal sørge for

dét de fysiske butikker skal leve af. Dette tegner

at have de rette, grønne varer på hylderne.

således et billede af handel som en sektor, der er

Citatet herunder understøtter denne pointe:

splittet i forhold til, om den grønne omstilling af
sektoren kræver nye kompetencer.

”Det [grønne kompetencer, red.] er på den måde,

Ifølge figur 5, som ses nedenfor, skal alle typer af

vi skal være med til at kunne noget om produkter-

arbejdskraft, med undtagelse af de ufaglærte, i høj

ne. Men med den måde vi er drevet på, tror jeg

grad bidrage til at handelssektoren får kompetencer,

ikke på, at vi kommer til at flytte det store. Vi er en

der kan understøtte den grønne omstilling i det

del af det, men det drives andre steder.”

omfang, der er behov for det.

Figur 5: Arbejdspladsernes behov for grønne kompetencer,
efter uddannelsesniveau

4 5%
4 0%

42%
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Lang
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Anm.: N= 126. Der kan vælges flere svar. Besvarelser er 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 virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Selvom sektoren primært beskæftiger ufaglærte og

fagområder, hvor handelssektoren især skal bruge

faglærte, er der også en del administration, som især

kompetencer, som kan understøtte den grønne

på de større arbejdspladser, betyder at man har

omstilling. Fagområdet “indkøb” er særligt iøjnefal-

arbejdskraft med videregående uddannelser. Det

dende idet 49 pct. svarer, at de skal bruge grønne

forklarer, hvorfor arbejdskraften med videregående

kompetencer inden for dette område. Dette stem-

uddannelser også bonner ud i den ovenstående

mer godt overens med det forrige citat, idet fokus er

fordeling.

på produkterne, når man taler om grøn omstilling

Nedenstående firgur 6 giver et overblik over de

inden for handel.
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Figur 6: Fagområder hvor arbejdspladserne forventer
et behov for grønne kompetencer
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Ved ik ke
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Anm.: N= 126. 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 spørgsmå-let: “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
virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Interviewene uddyber behovet for indkøbskompe-

sige aspekt skal især ses i forhold til, at den grønne

tencer til at understøtte den grønne omstilling, fordi

omstilling ifølge interviewpersoner, kan være et

den grønne omstilling i handelssektoren omhandler

konkurrenceparameter.

de forhandlede produkter:

Et overraskende fund i figur 6 er imidlertid, at 52
pct. svarer, at de ikke ved, i hvilket fagområde de vil

”Klimaet kommer til at have betydning, for vi

efterspørge kompetencer til at understøtte den

kommer til at skifte mange produkter ud, og det

grønne omstilling. Dette kan hænge sammen med,

bli-ver med el frem for benzin og sådan. Vi kom-

som det uddybes i et andet citat tidligere i rapporten,

mer til at flytte mange produkter pga. efterspørg-

at den grønne omstilling rykker andre steder end i

sel. Om det produceres i Nordjylland, er lige

handelssektoren som fx hos producenterne. Dermed

meget, vi kommer til at have andre produkter, for

kan det være svært at gennemskue for den enkelte

det bliver en faktor. Det bliver et konkurrencepa-

arbejdsplads, hvilke kompetencer de skal bruge til

rameter. Produkterne bliver flyttet rundt. Og vores

den grønne omstilling, hvis de er af den overbevis-

viden om dem følger med.”

ning, at der i højere grad skal omstilles i andre
sektorer først.

”Det er specielt med, at bilerne lige pludselig går

Ser man nærmere på, hvilke faglige kompetencer,

fra at have traditionelle brændstofmotorer til at

sektoren vurderer vil blive relevante for den grønne

være elbiler, som vi sælger og servicerer”

omstilling, er det klart innovation samt planlægning
og procesoptimering, der efterspørges. Således

I de to ovenstående citater bliver det også tydeligt, at

vurderer knap halvdelen af respondenterne, inden for

forretningsudvikling også er et område, hvor sekto-

handel, at innovation samt planlægning og pro-

ren kan efterspørge kompetencer til at understøtte

cesoptimering vil være relevant for den grønne

den grønne omstilling. Ifølge figur 6 er der også 42

omstilling hos dem, hvilket fremgår af figur 7 neden-

pct., der mener dette. Det forretningsudviklingsmæs-

for.
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60%

Figur 7: Faglige kompetencer i forhold til grøn omstilling som
arbejdspladserne anser som relevante for organisationens fremtid
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Anm.: N= 281 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Planlægning og procesoptimering er ifølge interviewpersoner allerede noget, som er til stede i handelssektoren:
”Kompetencerne er der lidt, vi er foran på lagerområdet, for vi pakker allerede tæt med profit for øje. Den
del burde være til stede på logistikdelen.”
Citatet viser, at der i visse tilfælde kan være overlap mellem det mest økonomisk rentable og de grønne løsninger, og handelssektoren er et af de steder, hvor disse to ting skal gå op i en højere enhed, før omstillingen for
alvor slår igennem. Dette understreges af, at den grønne omstilling i høj grad er kundedrevet.
Nedenstående figur illustrerer, at omstillingsparathed er den kompetence, som der højest efterspørgsel på, når
det gælder grøn omstilling.
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Nedenstående Figur 8 viser, at “omstillingsparathed” er den personlige kompetence i forhold til Den grønne
omstilling, som har den højeste efterspørgsel inden for handel. i forhold til Dette stemmer godt overens med, at
de ansatte skal være klar til at følge kundernes efterspørgsel og ligeledes sætte sig ind i de nye grønne varer eller
løsninger, der udbydes.

Figur 8: Personlige kompetencer som arbejdspladserne anser som
væsentlige for den grønne omstilling
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Anm.: N= 281. Der kan vælges flere svar. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Generelt er handel en sektor, der overordnet ser de

“kulturforståelse” scorer under 40 pct. Dette under-

ovenstående personlige kompetencer som relevante

streger, at den grønne omstilling i handelssektoren

i forhold til grøn omstilling. Kun “koordination” og

handler om det interpersonelle som fx betjening af
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kunder og nysgerrighed om nye produkter, snarere

de ansatte have gode brugerkompetencer, mens

end specifikke fagområder.

integratorkompetencer særligt hører til i
ledelseslagene.
I forhold til STEM-kompetencer fremgår det af de

3.2 Automatisering, digitalisering og behovet

to figurer til venstre i nedenstående figur 9, der viser

for STEM-kompetencer

forventningen til betydningen af henholdsvis brugerkompetencer og integratorkompetencer, at det er

Digitalisering er en trend, som får en særligt stor

disse to typer STEM-kompetencer som sektoren i

indflydelse på de fremtidige kompetencebehov i

stigende grad vil efterspørge de næste fem år. Dvs.

handelssektoren, da der i høj grad er fokus på digitale

kompetencerne til at anvende avancerede teknologi-

løsninger. Det har været undervejs længe, men

ske eller digitale løsninger eller evnerne til at kunne

nedlukningen af landets butikker og diverse restriktio-

indtænke dem og bruge dem til at understøtte

ner har betydet, at handelssektoren har skullet

forretningsprocesser. Dog vil specialistkompetencer-

digitalisere mange ting på kort tid, hvilket nu sætter

ne til at kunne udvikle sådanne løsninger også

sine spor i forhold til behovet for særligt bruger- og

efterspørges, selvom efterspørgslen på disse generelt

integratorkompetencer inden for STEM. Dermed skal

er lavere.

Figur 9: Arbejdspladsernes forventninger til betydning af STEMkompetencer i sektoren
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Anm.: N= 281 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Således viser figur 9, at 57 pct. af respondentener fra

som det fremgår af de nedenstående citater:

handel finder, at brugerkompetencerne bliver
vigtigere de næste fem år, og det samme gør sig

”Det, der kommer, er, at man har mere it. Alt fra

gældende for 65 pct. i forhold til integratorkompe-

lagerstyring til logistik, og klar forståelse af

tencerne. 44 pct. mener, at specialistkompetencerne

sammenspillet mellem de her ting for at kunne

også bliver vigtigere for dem i fremtiden. Den

gebærde sig.”

stigende vigtighed af STEM følger af, at butikker
overgår til hybrider, hvor de både har en fysisk og en

Der er således brug for at have avancerede digitale

online butik. Dette medfører, at de ansatte i handels-

systemer i sektoren, men det er med al sandsynlig-

sektoren nu skal kunne gebærde sig i hybridbutik-

hed noget de fleste arbejdspladser, med undtagelse

ken, mens logistik og forretningsudvikling kræver

af de helt store, som givetvis også er internationale

integratorkompetencer,

spillere, vil købe sig til.
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Inden for handel bliver det primært arbejdskraft med lange videregående uddannelser, der skal have STEM-kompetencer Dog vil både faglærte, ledelsen såvel som arbejdskraft med andre videregående uddannelser også
komme til at spille en rolle. Dette er vist i figur 10:

Figur 10: Uddannelsesgrupper hvor arbejdspladserne vurderer, at det
bliver vigtigt at have STEM- i fremtiden kompetencer
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Anm.: N= 281. 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 virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 10 illustrerer, at STEM-kompetencer er nødven-

Dette understreger, at der stadig er behov for de

dige i alle positioner i sektoren. Citatet nedenfor

faglærte kompetencer, selvom den digitale udvikling

fremhæver også, at STEM-kompetencer kan blive et

i sektoren har taget fart, særligt som følge af CO-

parameter i rekrutteringen:

VID-19, og hybridbutikker medfører øgede krav til
STEM-kompetencer i stort set alle funktioner i

”Det bliver et parameter, når du søger job. Hvad

sektoren.

kan du på Facebook mm. - altså kan du de her
markedsmekanismer i hybrid[-butikker, red.]”

3.3 Medarbejderdagsorden
Medarbejderdagsordenen har ikke det store fokus i

Det er dog iøjnefaldende, at kun 12 pct. vurderer, at

handelssektoren, selvom det fylder lidt i forhold til

det over de næste fem år bliver vigtigt for de ufag-

vilkår som arbejdstider. Set i lyset af at der kan være

lærte at have STEM-kompetencer, når nu sektoren

rekrutteringsudfordringer, særligt med faglært

beskæftiger mange ufaglærte. En årsag kan dog

arbejdskraft, kan det være fordelagtigt for sektoren

være, at det i lavere grad er de ufaglærte, som

at beskæftige sig nærmere med medarbejderdags-

anvender diverse it-systemer, men at de snarere

ordenen og de elementer, der gør det lettere at

fylder varer op, sidder ved kassen eller lignende.

tiltrække og fastholde arbejdskraft.

Derudover gør en interviewperson opmærksom på,
at:

Det gælder for arbejdspladserne i handelssektoren,
at de i lidt højere grad, end gennemsnittet af alle
arbejdspladser i regionen, vurderer, at kort transport-

”Almindelige gode gammeldags faglærte kund-

tid på arbejde gør det lettere at tiltrække og fasthol-

skaber kommer i højsædet med it ovenpå.”

de medarbejdere, hvilket ses i figur 11 nedenfor:
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Figur 11: Elementer, som arbejdspladserne vurderer, gør tiltrækning/
fastholdelse af medarbejdere nemmere
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Anm.: Handel: N= 281. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Der kan vælges flere svar. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 virksomheder i
Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Imidlertid viser figur 11 også, at det ikke alene er høje

timer... Hvis det er specialvarer, er den [andelen

lønninger og muligheden for hjemmearbejde, der er

af deltidsansatte, red.] ikke helt så stor, men de

attraktivt for de ansatte i sektoren. Indflydelse på

har også andre åbningstider end for eksempel

egne arbejdsopgaver, udfordrende og varierende

H&M.”

arbejdsopgaver samt fleksible arbejdstider vurderes
ligeledes som vigtige dele af medarbejderdagsorde-

Citatet viser også, at deltidsansættelser kan være en

nen i handel. Særligt fleksible arbejdstider er efter-

måde for medarbejderne at opnå den ønskede

tragtet blandt de ansatte, da mange af arbejdsplad-

fleksibilitet i arbejdstiden, hvis de er på en arbejds-

serne i handelssektoren holder åbent i tidsrum uden

plads med de lange åbningstider, som ofte ses i

for den klassiske 8-16 arbejdsdag. Dette eksemplifice-

handelssektoren. Dette indikerer, at et øget fokus på

res i citatet herunder:

de ansattes arbejdstider kan hjælpe arbejdspladserne med i højere grad at tiltrække og fastholde

”Vi har stadig udfordringer med åbne-lukketider,

arbejdskraften, men som citatet også illustrerer, så er

så der er ikke så mange fastansatte på 30-37

det ikke altid en mulighed for alle butikker.
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4. Betydning af efterog videreuddannelse i sektoren
På baggrund af den teknologiske udvikling i handel,

at efter- og videreuddanne frem mod 2026. Det

som er fremskyndet af COVID-19 pandemien, ser

stemmer godt overens med de fagligheder, der

arbejdspladserne ind i et stigende behov for efter- og

generelt er brug for i sektoren.

videreuddannelse i forhold til STEM-kompetencer. Det

Efter- og videreuddannelse skal ifølge respondenter-

er imidlertid ikke noget, som handelssektoren historisk

ne fra handel være med til at løse fremtidige arbejds-

set har haft for vane at gøre brug af. Generelt set er der

kraftsudfordringer. 65 pct. er således enige eller meget

dog bred enighed i sektoren om, at det kan løse

enige i dette udsagn. Samtidig mener 68 pct., at det

potentielle arbejdskraftudfordringer, samt at de enkelte

bliver vigtigere, at arbejdspladserne selv står for den

arbejdspladser i fremtiden står for mere af efter- og

nødvendige efter- og vide-reuddannelse i fremtiden,

videreuddannelsen end hidtil. Især salg og kundebe-

mens 49 pct. vurderer, at der er behov for et tættere

hov står højt på sektorens ønskeseddel, når det kom-

samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i forhold

mer til de fagområder, hvor sektoren finder det vigtigt

til efter- og videreuddannelse. 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= 281 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Selvom de 281 respondenter i spørgeskemaundersøgelsen beretter om et behov for efter- og videreuddannelse jf.
figur 12, så er det en sektor, hvor efter- og videreuddannelse ikke har været specielt brugt, idet det ikke i særlig
høj grad har været nødvendigt:
”[…] der har ikke traditionelt set har været et behov for videreuddannelser, så derfor har der ikke været
kultur for det”.

SEKTORRAPPORT 19

Selvom der i citatet efterspørges en kulturændring, underforstået en øget brug af efter- og videreuddannelser, så
rapporterer 40 pct. af respondenterne fra handel, at de ikke i fremtiden vil bruge efter- og videreuddannelsesmuligheder i øget grad. Dette fremgår af figur 13.

Figur 13: Arbejdspladsernes forventninger til øget brug af efter- og
videreuddannelse i de kommende fem år
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Anm.: Handel: N= 281. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland gennemført i
efteråret 2021.

Tendenserne i figur 13 kan således være en indikator

at der er mange former for specialer i sektoren, som

på, at den ønskede kulturændring fra citatet ikke er

kan have meget forskellige kulturer og behov for

slået igennem i hele sektoren endnu, eller at det

efter- og videreuddannelse.

kun er i dele af sektoren, at der ikke har været kultur

Sektorens arbejdspladser forventer, at når de i

for at udnytte mulighederne for efter- og videreud-

løbet af de næste fem år tager en efter- eller videre-

dannelse. En anden interviewperson fra sektoren

uddannelse, så vil det i høj grad foregå via interne

fortæller nemlig:

kurser og sidemandsoplæring jf. figur 14 nedenfor.
Disse to former for efter- og videreuddannelse vil

”Det er både ledelse og medarbejdere der har været

handelssektoren være mere tilbøjelig til at anvende

på efteruddannelse, så vi er rimelig dækket ind.”

sammenlignet med gennemsnittet for regionen,
hvilket også stemmer godt overens med fundene i

Denne forskel internt i sektoren kan givetvis skyldes,
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figur 12.

Figur 14: Arbejdspladsernes forventninger til hvordan efter- og
videreuddannelsen vil foregå
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Anm.: Handel: N= 281. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Der var muligt at vælge flere typer. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556
virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Imidlertid er mange af handelssektorens ansatte faglærte, og et interview viser også, at de tekniske skolers
efter- og videreuddannelsestilbud også bliver eftertragtet i fremtiden:
”Det er nok sådan faglige efteruddannelser. Nogle der bliver tilbudt ude på teknisk skole. Det er både
ledelse og medarbejdere som kommer og siger det.”
Hertil kommer, at det ligeledes er de faglærte, som handelssektoren især vil efter- og videreuddanne i fremtiden.
Hele 41 pct. svarer, at det er vigtigt at videreuddanne netop den uddannelsesgruppe. Dette fremgår af figur 15:
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Figur 15: Arbejdspladsernes forventninger til hvilken uddannelsesgruppe
der især skal efter- og videreuddannes
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Anm.: Handel: N= 281. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Det var kun muligt at vælge én uddannelsesgruppe Kilde: Spørgeskemaundersøgelse
blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

En årsag til det store fokus på faglærte i forhold til

dannes. Det er min umiddelbare vurdering […]. Det

efter- og videreuddannelse de næste fem år kan

er det generelle it-uddannelsesniveau, der ville

både være, at der er flest af dem i sektoren, men

være en fordel [at fokusere på, red.].”

også at de mangler STEM- eller it-kompetencer.
Manglen på disse kompetencer fremgår af neden-

Det er imidlertid ikke STEM-kompetencerne, som

stående citat, og den begrundes eksempelvis med,

respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen mener

at pandemien har fremrykket den teknologiske

er vigtigst, når det kommer til den fremtidige

udvikling af handelssektoren så meget, at uddan-

efter- og videreuddannelse inden for handel. Det er

nelserne ikke har kunnet følge med jf. kapitel 2 og 3.

derimod salg og kundebehov, der vægtes højest
blandt de 281 respondenter. Således mener hhv. 56

”Hvis jeg kigger over landskabet, skal vi have

pct. og 46 pct., at salg og kundebehov er fokusområ-

opgraderet it-siden […]. Mange skal nok efterud-

der de næste fem år. Dette fremgår af figur 16.
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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.

Som figur 16 viser, så mener handelsektoren i langt højere grad end det regionale gennemsnit, at salg og kundebehov er områder, som er vigtige at efter- og videreuddanne indenfor. Kun 17 pct. vurderer, at det er STEM-kompetencer, hvilket placerer kompetencerne blandt de tre mindst vigtige ifølge respondenterne. Det er altså sektorens
klassiske kompetencer, der vurderes at være de mest essentielle at efter- og videreuddanne indenfor.
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