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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 Frem-
kom-analyser.

Ud over at tegne et overordnet billede af kompetencesituationen i 
Nordjylland giver FremKom en detaljeret indsigt i kompetencebehove-
ne i 16 forskellige sektorer og i 4 geografi ske oplande; Himmerland, 
Thy-Mors, Vendsyssel - Han Herred og Aalborg.

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 naturvi-
denskabelige 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 arbejdsplad-
ser 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 uddan-
nelsen 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. Frem-
Kom4 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

Mads Duedahl

Regionsrådsformand

http://www.fremkom.dk
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Introduktion
Sektoren omfatter It telekommunikations- og 
medievirksomheder i Nordjylland og rummer ca. 
7.500 arbejdspladser. Det svarer til 2,7 procent af alle 
arbejdspladser i regionen.

Sektoren spænder bredt. Den omfatter store 
mediehuse som for eksempel Nordjyske i Aalborg, og 
mellemstore og helt små it- og softwarevirksomhe-
der, hvoraf nogle udelukkende afsætter deres 
produkter lokalt i Danmark, mens andre har eksport 
og afdelinger i andre lande.

Sektoren har historisk været en vækstsektor for 
Nordjylland (og resten af Danmark). I regionen er den 

1. Indledning og sammenfatning

vokset med ca. 15 procent målt på antal beskæftige-
de fra 2012-2019. Men ifølge den statistiske fremskriv-
ning for sektoren vil væksten frem til 2026 være 
under 1 procent.

Sektoren beskæftiger primært arbejdskraft med en 
videregående uddannelse, herunder en del speciali-
ster.

Det er i øvrigt en sektor, der for mediedelens 
vedkommende undergår en betydelig transformati-
on fra det analoge til det digitale. Dertil kommer, at 
de står i en helt ny konkurrencesituation fra nye 
formater, platforme og markedsaktører som for 
eksempel sociale medier.

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 Frem-
kom-analyser. 

Ud over at tegne et overordnet billede af kompetencesituationen i 
Nordjylland giver FremKom en detaljeret indsigt i kompetencebehove-
ne i 16 forskellige sektorer og i 4 geografi ske oplande; Himmerland, 
Thy-Mors, Vendsyssel - Han Herred og Aalborg. 

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 naturvi-
denskabelige 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 arbejdsplad-
ser 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 uddan-
nelsen 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. Frem-
Kom4 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

Mads Duedahl

Regionsrådsformand
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Sektorrapporten om It, Telekommuni-
kation og Medier er sammen med 13 
andre sektorrapporter en del af 
FremKom4, som er den fjerde analyse 
af fremtidens arbejdskraft- og kom-
petencebehov i Region Nordjylland. 
FremKom4 indeholder derudover 
også fire oplandsrapporter og en 
samlet hovedrapport med de tværgå-
ende resultater.

Siden starten af FremKom-
projektet har det været ambitionen 
med projektet at bidrage til, at det 
nordjyske arbejdsmarked er i stand til 
at 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 den 
kommende femårige periode, fra 
2021 til 2026.

Formålet med indeværende 
sektorrapport er at give et indblik i de 
tendenser, der gør sig gældende i It, 
telekommunikation og medier ift. 
fremtidig beskæftigelse og 
arbejdskraftbehovet samt 
udfordringerne hermed.

Sektorrapporten for It, Telekommuni-
kation og Medier bygger på følgende 
datamateriale:
• En fremskrivning af arbejdskraftsef-

terspørgslen (foretaget af Region 
Nordjylland på baggrund af data fra 
CRT)

• Interviews med 3 eksperter og 
repræsentanter fra arbejdspladser i 
sektoren

• Spørgeskema med besvarelser fra 
43 arbejdspladser i sektoren. Derfor 
skal figurerne i denne rapport 
tolkes med forsigtighed.

Sektorrapport for It, 
Telekommunikation og Medier

Sammenfatning på sektoranalysen: Positive 
vækstudfordringer, men udfordringer med ad
gangen til arbejdskraft med STEMkompetencer
Der er i sektoren positive vækstforventninger. De 
afspejler en større optimisme, end den statistiske 
fremskrivning giver basis for. Ca. 60 pct. i sektoren 
forventer vækst. Optimismen er formentlig et udtryk 
for, at der er nichemarkeder og succesrige enkeltvirk-
somheder, som har tiltro til vækstmulighederne i 
Nordjylland.

Sektoranalysen viser, at der især er en afhængighed 
af arbejdskraft med mellemlange og lange videregå-
ende uddannelser på tekniske områder. Det er til 
nøglejobs som softwareudviklere og programmører 
mv. i for eksempel softwarevirksomheder. I sektoren er 
der også efterspørgsel efter arbejdskraft med kompe-
tencer, der kan bygge bro mellem it og forretningen. 
Disse integratorkompetencer er vigtige ikke bare i 
sektoren, men i mange brancher. En betydelig andel 
af virksomhederne forventer at få udfordringer med at 
kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft med mel-
lemlange eller lange videregående uddannelser. Og 
interview peger i retning af at det især er vanskeligt at 
få besat stillinger, der kræver specialistkompetencer 
og erfarne forretningskompetencer. Her er konkurren-
cen hårdere og feltet smallere.

Sektoren tillægger – ikke overraskende – adgangen 
til STEM-kompetencer stor betydning. Det gælder 
både de dybe tekniske STEM-kompetencer, men det 
er i høj grad også STEM-integratorkompetencerne, 
som handler om at anvende teknologiske og digitale 
løsninger forretningsmæssigt. Sektoren efterspørger 
disse for at kunne levere de softwareløsninger, der 
virker til deres kunder. Integratorkompetencerne er 
også paradoksalt nok vigtige for den fortsatte digitali-
sering, som sektoren også selv gennemløber på de 
indre linjer på samme måde som det er sket for 
virksomheder i andre brancher. Her har de behov for 
forretningsmæssige kompetencer, der kan understøt-
te deres digitalisering i vigtige funktioner i virksomhe-
der, for eksempel deres supportfunktioner.

Med afhængigheden af bestemte teknisk uddan-
nede kompetencer bliver tiltrækning og fastholdel-
sen af arbejdskraften et helt afgørende tema. Det er 
tydeligt fra sektoranalysen, at virksomhederne har 
fokus på de parametre, der understøtter en medar-
bejderdagsorden.

Problemstillingen for sektoren
Afledt af analysen er den centrale problemstilling for 
sektoren at sikre tilstrækkelig med arbejdskraft med 
mellemlang og lang videregående uddannelser på 
STEM-områderne.
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It, Telekommunikation og Medier er en sektor, der samlet ikke forventes at efterspørge et stigende antal beskæf-
tigede. Men der er nicher og dele af sektoren, hvor der forventes en vækst i efterspørgslen på arbejdskraft. Det er 
især arbejdskraft med videregående uddannelser, som er beskæftiget i sektoren, og det gælder bl.a. specialister 
til udvikling, så som programmører og softwareudviklere samt arbejdskraft som forretningskonsulenter, der kan 
bygge bro mellem it og forretningen. Det er også disse typer af arbejdskraft, som sektoren har sværere ved at 
kunne få tilstrækkeligt af.

Som det fremgår af tabel 1, udgør sektoren en mindre del af regionens samlede arbejdsmarked. Der er ca. 
7.500 beskæftigede, hvilket udgør knap 3 procent af alle beskæftigede. Rent størrelsesmæssigt svarer antallet af 
beskæftigede i sektoren til en femtedel af industriens eller sociale institutioners. Fremskrivningen angiver, at der 
vil være tæt på en nulvækst i sektoren frem mod 2026. Det er i øvrigt også tilfældet for sektoren i Danmark som 
helhed.

2. Arbejdskraftbehov og udfordringer

Tabel 1: Fremskrevet udvikling i efterspørgslen efter arbejdskraft i Region 
Nordjylland. Opgjort på sektorniveau.

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)

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%

It, Telekommunikation og Medier 7.532 2,7% 7.577 2,7% 45 0,6%

Industrien 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%

Total 281.064 100% 285.078 100% 4.014 1,4%

Fremkom4-analysen er gennemført på 16 sektorer, men afrapporteret i 14 sektorrapporter, da de 3 sektorer Højteknologisk Industri, Mellemtekno-

logisk Industri og Lavteknologisk Industri er afrapporteret samlet i en sektorrapport for Industrien.
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Men der er en fjerdedel af respondenterne blandt virksomhederne i sektoren, der i spørgeskemaundersøgelsen 
vurderer, at de vil have en høj vækst i antal ansatte. Og samlet er der 60 pct., der tror på en stigning i antal 
ansatte, jf. figur 1. Der er ca. en tredjedel, der forventer det nuværende niveau.

Spørgeskemaundersøgelsen tyder således på, at 
sektoren har positive vækstudsigter. På virksomheds-
niveau er der store forskelle på, hvordan man læser 
sit marked og sine muligheder og måske også hvilke 
ambitioner, man har om at vokse. Nogle i sektoren 
udlægger det sådan, at man ikke kan overleve i 
sektoren hvis der ikke er vækst:

”I vores branche er stilstand lig med tilbagegang. 
Vi baserer virksomheden på fremtidig vækst. Der 
er brug for medarbejdere over hele linjen.”

Det er i høj grad arbejdskraft med en mellemlang 
eller lang videregående uddannelse som virksomhe-
derne i sektoren forventer at skulle ansætte, jf. figur 
2. Omkring 50 pct. angiver, at de forventer at ansætte 
flere med mellemlange og lange videregående 
uddannelser frem mod 2026.

Men op mod en tredjedel af virksomhederne 
forventer i høj grad eller meget høj grad at få udfor-
dringer med at kunne tiltrække netop den arbejds-
kraft som de især vil få behov for, nemlig arbejdskraft 
med videregående uddannelser, jf. figur 3.

Anm.: N= 43. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Anm.: N= 43. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

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

Figur 2: Arbejdspladsernes forventninger til vækst i fremtidig arbejdskraft 
opdelt på uddannelsesniveau
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Anm.: N= 43. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 3: Andel arbejdspladser som forventer udfordringer med at rekrut
tere tilstrækkeligt arbejdskraft i fremtiden, efter uddannelsesniveau
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Virksomheder fortæller i interviews, at man oplever 
de største rekrutteringsudfordringer i forhold til 
medarbejdere med STEM-kompetencer.

Der kan være udfordringer, når det drejer sig om 
medarbejdere i særlige tekniske stillinger, som for 
eksempel softwareudviklere eller programmører, 
eller når det er medarbejdere, der skal fungere som 
forretningskonsulenter og dermed kunne bygge 
broen mellem It-løsninger og opgaveudførsel i 
forretningen. For den mere specialiserede STEM-ar-
bejdskraft mærker virksomhederne også, at konkur-
rencen er hård, hvorfor fastholdelsen også kan være 
en udfordring.

Virksomhederne finder nogle gange løsninger ved 
at indgå i samarbejder for at få dækket deres konkre-
te kompetencebehov, som de ikke kan rekruttere folk 
til. Det er dukket op i to interviews med softwarevirk-
somheder.

”Specielt i udviklingsafdelingen er det lidt bøvlet 
med rekruttering. Vi har for eksempel indgået et 
samarbejde med en ekstern partner for at have 
adgang til testkapacitet i stedet for selv at hyre en 
udvikler. Samtidig er vi opmærksomme på, hvilke 
opgaver som nu løses af udviklere, der kan løses 
af andre faggrupper, så der bliver frigivet tid hos 
udviklerne.”

”Vi skal for eksempel have business intelligence 
ind i vores løsninger til vores kunder. Vi indgår i 

samarbejdsaftaler med andre virksomheder for at 
få adgang til kompetencerne, vi skal bruge. Det 
ville svare til, at vi selv skulle have ansat ti nye 
udviklere i vores egen virksomhed.”

Der kan også være behov for anden specialiseret 
arbejdskraft med en videregående uddannelse typisk 
i de lidt større virksomheder i sektoren. Det kan dreje 
sig om for eksempel jurister og økonomer. Især 
behovet for juridisk arbejdskraft kan være drevet af 
øget regulering i bestemte sektorer.

Udfordringerne med at få den rigtige arbejdskraft 
er mindre, når det drejer sig om at få medarbejdere 
til for eksempel marketing og salg. Her rekrutteres for 
eksempel fra erhvervsakademier og UCN. I forhold til 
behovet for folk til supportfunktioner, der kan være 
vigtige i softwarevirksomheder, sørger virksomheder-
ne selv for at opkvalificere medarbejdere, der måske 
ikke har de rigtige forudsætninger til jobbet i ud-
gangspunktet. Det samme kan ikke lade sig gøre i 
forhold til stillinger i udviklingsafdelingen.

Mediearbejdspladser rapporterer også, at de godt 
kan tiltrække og fastholde de indholdsproducerende 
medarbejdere, mens det altså kan være meget 
sværere med for eksempel softwarefolk.

It-, telekommunikation- og mediesektoren er 
således et eksempel på en af de sektorer, der oplever 
vanskeligheder med at rekruttere den teknisk 
uddannede arbejdskraft som er afdækket i Frem-
Kom4-analysen.
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Også virksomheder i It, Telekommunikation og 
Medier-sektoren ser som virksomheder i andre 
sektorer ind i en grøn omstilling, en digitalisering og 
en medarbejderdagsorden der vil fylde mere frem-
over. Det er de tre centrale drivere i den omstillings-
dagsorden, som også rammer nordjyske virksomhe-
der i sektoren. De tre drivere er nærmere beskrevet i 
FremKom4’s hovedrapport og analyseres for it-, 
telekommunikation- og mediesektorens vedkom-
mende i det følgende.

3.1 Grøn omstilling og behovet for grønne 
kompetencer
I It-, telekommunikation- og mediesektoren er der 
hos virksomhedslederne en bevidsthed om, at den 
grønne omstilling er i gang, men det generelle 
billede er samtidig, at omstillingen ikke har strate-
gisk eller forretningskritisk betydning på samme 

måde, som vi har set det i andre sektorer.
Når virksomhedsledere i sektoren er interviewet 

om det, peger de på, at de ønsker at have en grøn 
profil, men primært i betydningen, at de skal være 
bevidste om deres ressourceforbrug. Det kan de for 
eksempel påvirke gennem deres indkøb. Dette 
praktiske syn på, hvordan den grønne omstilling skal 
angribes, afspejles tydeligt i, hvordan de ser på 
behovet for kompetencer i relation til den grønne 
omstilling.

Som det fremgår af figur 4, er der færre i sektoren 
end blandt gennemsnittet af alle sektorer, der ser et 
behov for kompetencer til den grønne omstilling. Der 
er ovenikøbet en stor andel – ca. 40 pct. - der angiver, 
at de er uenige eller meget uenige i, at der er behov 
for kompetencer til den grønne omstilling i deres 
virksomhed. Kun ca. 30 procent angiver, at de er 
enige eller meget enige.

3. Omstillingsdagsordenen i sektoren

Anm.: It, telekommunikation og medier: N= 43. Regionalt gennemsnit: N= 1.556

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 4: Andel arbejdspladser som ser et behov for kompetencer i relation 
til grøn omstilling i sektoren
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Datagrundlaget for denne sektorrapport viser 
indikationer på, at det er arbejdskraft med lange 
videregående uddannelser, der skal levere de nød-
vendige kompetencer til den grønne omstilling. De 
områder, hvor der skal være større opmærksomhed 
om den grønne omstilling i sektoren, og hvor der kan 
være behov for kompetencer, er inden for indkøb, 
rapportering og regnskab, forretningsudvikling og i 
ledelsen. Imidlertid har disse spørgsmål i spørgeske-
maundersøgelsen for få respondenter til, at de 

meningsfuldt kan illustreres.
Der ses dog også tendenser til, at den grønne 

omstilling kan få forretningsmæssig betydning i It, 
telekommunikation og mediesektoren. Der er 
således 56 pct., der angiver, at kompetencer til 
innovation bliver mere vigtige i sektoren som følge af 
den grønne omstilling, jf. figur 5. Om det er et udtryk 
for, at den grønne omstilling kan komme til at drive 
forretningsudviklingen i sektoren, kan ikke afgøres 
med de data, der har været til rådighed.

3.2 Automatisering, digitalisering og behovet for 
STEMkompetencer
It, telekommunikation og medier er nogle af de 
sektorer, der selv driver digitaliseringen på deres 
respektive markeder. Alene af den grund har de en 
særlig vinkel på, hvilke STEM-kompetencer, der er 
vigtige. Det skal vi se nedenfor. Men virksomheder i 
sektoren ligner andre virksomheder på den måde, at 

de selv ser muligheder i at udnytte digitalisering 
endnu mere forretningsmæssigt i deres egen 
virksomhed.

Som det fremgår af citatet nedenfor, er digitalise-
ringen således noget man arbejder med at styrke i 
flere forretningsfunktioner, for eksempel i forhold til 
supporten af kunder. Andre områder kunne være 
økonomistyring, automatisering af fakturering osv.

Anm.: N= 43. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 5: Faglige kompetencer ift. grøn omstilling som arbejdspladserne 
anser som relevante for organisationens fremtid
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”Hele digitaliseringen af vores kunderelationer er i 
højsædet. Særligt ved hjælp af CRM-systemer. Det 
gælder også supporten til vores kunder, som vi 
gerne vil digitalisere med for eksempel brug af 
videoer, robotter osv. Man kan godt ringe ind, men 
hvis vores kunder kan hjælpe sig selv, så vil det 
være bedst.”

Når virksomhederne i sektoren har svaret på betyd-
ningen af forskellige STEM-kompetencer, er det 
måske ikke overraskende, at sektorens virksomheder 
generelt vægter betydningen af STEM-kompetencer 
højt.

Men figur 6 bekræfter, at de forretningsmæssige 
integratorkompetencer i forhold til ny teknologi er 

vigtige for virksomheder i sektoren, jf. figuren i 
midten i figur 6, så vægtes integratorkompetencer til 
brug for den forretningsmæssige anvendelse af 
teknologi højest. Det må tages som udtryk for, at selv 
virksomheder, der udvikler teknologi, har meget stor 
fokus på, at teknologien, de udvikler, skal virke i den 
forretningsmæssige sammenhæng, hvor den 
implementeres, og at de selv har gavn af digitalise-
ringen i deres egen virksomhed.

Det er også markant, men måske også forventeligt, 
at en stor andel – 37 pct. – angiver, at de dybe tekni-
ske kompetencer bliver meget mere vigtige. Det 
afspejler naturligt nok, at virksomhederne har behov 
for arbejdskraft med særlige kompetencer på 
området.

Figur 6: Faglige kompetencer ift. grøn omstilling som arbejdspladserne 
anser som relevante for organisationens fremtid

5% 5% 7%2% 2% 5%

21% 19%

28%
35%

47%

21%

35%

26%

37%

2% 2% 2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Kompetencer til at kunne anvende
avanceret teknologi , herunder

digitale løsninger

Kompetencer til at bruge teknologi
og digitale løsninger
forretningsmæssigt

Kompetencer til at udvikle tekniske
og it-baserede løsninger

Meget mindre vigtige Mindre vigtige Hverken eller Mere vigtige Meget mere vigtige Ved ikke

Anm.: N= 43. Kilde: Survey blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland. Gennemført i efteråret 2021.

Ikke overraskende er det arbejdskraften med en 
videregående uddannelse som skal have de pågæl-
dende STEM-kompetencer, ifølge virksomhederne i 
sektoren. Det er en høj andel blandt respondenterne, 
der svarer, at det er arbejdskraft med en lang eller 
mellemlang videregående uddannelse, der skal have 
STEM-kompetencerne, jf. figur 7. Og det er så her, at 
problemstillingen opstår, hvis sektoren oplever – og 
må finde kreative løsninger på – manglen på denne 
type arbejdskraft og udfordringer med at fastholde 
den, jf. afsnit 2 ovenfor.

3.3 Medarbejderdagsordenen
Medarbejderdagsordenen er betegnelsen, der er 
anvendt om den trend, der handler om, at især yngre 
medarbejdere har nogle øgede krav og forventninger 
til deres arbejdsplads for, at den opleves som attrak-
tiv. Kravene og forventningerne retter sig mod, at 
arbejdspladserne skal tilbyde medarbejdere udvik-
lingsmuligheder, muligheder for at få indflydelse og 
medbestemmelse, samt en mening med at arbejde 
det pågældende sted.

Potentielt kan et fokus på medarbejderdagsorde-
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Figur 7: Uddannelsesgrupper hvor arbejdspladserne vurderer, at det bliver 
vigtigt at have STEM i fremtiden kompetencer

Anm.: N= 43. Det var muligt at angive flere uddannelsesgrupper i svarmulighederne. Det var ikke muligt at angive en eller flere uddannelsesgrup-

per og samtidig angive ”ved ikke”. Kilde: Survey blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland. Gennemført i efteråret 2021.

nen være noget af det som kan afhjælpe de rekrutte-
ringsudfordringer, som sektoren har.

Som det ses i figur 8, er der en række faktorer, der 
understøtter en medarbejderdagsorden, som er 
anset som særligt vigtige tiltræknings- og fastholdel-
sesfaktorer i It-, telekommunikation- og mediesekto-
ren.

Det drejer sig om faktorerne: indflydelse på egne 
arbejdsopgaver, at se et større formål med jobbet, 
fleksible arbejdstider, samt udfordrende og varieren-
de arbejdsopgaver. I sektoren vægter man disse 
faktorer på niveau med eller over gennemsnittet 
blandt alle regionens arbejdspladser. Således vurde-

rer mellem 65 og 74 pct. af respondenterne, at 
indflydelse på egne arbejdsopgaver, udfordrende 
arbejdsopgaver og fleksible arbejdstider gør tiltræk-
ning og fastholdelse lettere. 60 pct. mener det 
samme ift. at se et større formål med jobbet.

Men ellers er det mulighed for hjemmearbejde, der 
vægtes rigtig højt – af 72 pct. - og væsentligt højere 
end gennemsnittet i regionen, hvor det vægtes af 26 
pct. Denne forskel afspejler formentlig, at man i 
udpræget grad har ansat en arbejdskraft, der pri-
mært har en videregående uddannelse. Det kan 
også skyldes, at det bidrager til de fleksible arbejdsti-
der, som også er væsentligt for sektoren.
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Figur 8: Elementer, som arbejdspladserne vurderer, gør tiltrækning/
fastholdelse af medarbejdere nemmere

Anm.: It, telekommunikation og medier: N= 43. 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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Udtalelser i interviews underbygger at det er vigtigt 
at give indflydelse og medbestemmelse.

”Typemæssigt er dem vi ansætter også nogle der 
tager ansvar. […] Så det er meget vigtigt med 
medbestemmelse og varierende arbejdsopgaver 
[…]. De får også lov til at have en holdning til det, 
de laver.”

Det er også i interviews understreget, at man bevidst 
er begyndt at tilrettelægge arbejdet og tilstedevæ-
relsen på arbejdspladsen på en anden måde - som i 
øvrigt kræver, at arbejdspladserne gentænker nogle 
af deres arbejdsgange, opgaver mv. Det ses helt 
konkret som en måde at kunne tiltrække nyuddan-
net arbejdskraft på, at de får meget fleksible rammer 
for at udfylde deres job.

”Vi vil gøre, hvad vi kan for at tiltrække nyuddan-
nede og give dem et tilbud om en digital hver-dag. 
De får ikke bare en arbejdsplads, hvor man møder 
ind fra 8-16. Det er en anden måde at arbejde på,

som ikke behøver at kræve fysisk tilstedeværelse. 
Det kræver nye kompetencer fra os som virksom-
hed. Vi skal imødekomme det som folk ønsker af 
deres arbejdsplads, for at ville arbejde her.”
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I It-, telekommunikation- og mediesektoren er der en 
vis forventning om, at efter- og videreud-dannelse 
kan løse nogle af udfordringerne med at få den 
fremtidige arbejdskraft, og man tilslutter sig, at der 
er behov for som virksomhed at engagere i efter- og 
videreuddannelse.

To ud af tre er enige eller meget enige i, at efter- og 
videreuddannelse er en del af løsningerne på udfor-
dringerne, man har med at få den kvalificerede 
arbejdskraft, jf. figur 9. En endnu større andel – knap 
80 pct. – angiver, at det bliver vigtigere som virksom-
hed at påtage sig at sikre den nødvendige efter og 
videreuddannelse.

Andelen, der peger på, at der er behov for et 
tættere samarbejde med efter- og videreuddannel-
ses-institutionerne for at dække behovet for om- og 

opkvalificering, er på under 50 pct. Det er på linje 
med andre sektorer med mange ansatte med en 
videregående uddannelse, der har forvent-ninger 
om, at de selv skal klare deres særlige behov for 
opkvalificering.

Figur 9: Arbejdspladsernes syn på efter og videreuddannelse som mulig 
løsning på fremtidigt arbejdskraftbehov

Det skal dog ikke tages som udtryk for, at man i sektoren ikke mener, der skal investeres mere i efter- og videre-
uddannelse. 67 pct. af respondenterne forventer, at der vil være øget brug af efter- og videreuddannelse i de 
kommende fem år, jf. figur 10. Det er væsentligt over det regionale gen-nemsnit på 49 pct.
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Figur 10: Arbejdspladsernes forventninger til øget brug af efter og 
videreuddannelse i de kommende fem år

Figur 11: Arbejdspladsernes forventninger til øget brug af efter og 
videreuddannelse i de kommende fem år
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Anm.: It, telekommunikation og medier: N= 43. Regionalt gennemsnit: N= 1.556.

Kilde: Survey blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland. Gennemført i efteråret 2021.

Anm.: It, telekommunikation og medier: N= 43. Regionalt gennemsnit: N= 1.556.

Kilde: Survey blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland. Gennemført i efteråret 2021.

Der er forventninger til, at det er en kombination af intern efter- og videreuddannelse og især private og universi-
tære kurser, som man vil trække på. Mønsteret i forventningerne til, hvor ef-ter- og videreuddannelse vil foregå, 
ligner i vidt omfang gennemsnittet blandt regionens arbejdspladser, jf. figur 11. Sektorens brug af efter- og 
videreuddannelse adskiller sig fra det gennemsnitlige mønster i forhold brugen af kurser fra tekniske skoler, 
universiteter og fagforeninger, hvilket formentlig har noget at gøre med sammensætningen af arbejdskraften.

52%

54%

28%

30%

40%

23%

22%

20%

53%

58%

19%

16%

47%

28%

26%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Intern sidemandsoplæring

Interne kurser

Kurser udbudt af fagforeninger

Kurser udbudt af tekniske skoler

Kurser udbudt af private uddannelsesudbydere

Kurser udbudt af erhvervsakademier

Kurser udbudt af professionshøjskoler

Kurser udbudt af universiteter

IT, Telekommunikat ion, og Medier Regional t gennemsnit



SEKTORRAPPORT  15 

Figur 12: Arbejdspladsernes forventninger til øget brug af efter og 
videreuddannelse i de kommende fem år

Figur 13: Arbejdspladsernes forventninger til øget brug af efter og 
videreuddannelse i de kommende fem år

Anm.: It, telekommunikation og medier: N= 43. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Det var kun muligt at vælge én uddannelsesgruppe

Kilde: Survey blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland. Gennemført i efteråret 2021.

Anm.: It, telekommunikation og medier: N= 43. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Det var muligt at angive flere områder

Kilde: Survey blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland. Gennemført i efteråret 2021.

Men det er tydeligt, at det især er arbejdskraften med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, som 
vil blive prioriteret, jf. figur 12. Det afspejler formentlig igen det forhold, at det er den arbejdskraft man i vidt 
omfang har ansat i virksomhedens kernefunktioner.

Det er over et bredt felt af temaer, at efter- og videreuddannelse forventes at foregå i sektoren. Der, hvor sektoren 
skiller sig ud, i forhold til det regionale gennemsnit er på forretningsudvikling, (44 pct vil prioritere), salg, (47 pct. 
vil prioritere), og så i kerneområdet STEM-kompetencer, (42 pct. vil prioritere), jf. figur 13.
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