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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: Transport har akut mangel på

Transportsektoren dækker over transport- og logi-

hænder og ser samtidig ind i en fremtid, hvor

stikvirksomhed inden for luftfart, skibsfart og trans-

grønne satsninger skal fylde mere

port på veje og baner. Transport er en af de mindste

Overordnet ser transportsektoren i Nordjylland ind i

sektorer i Nordjylland, idet den udgør lidt over 3 pct.

en periode frem mod 2026 med en lavere jobskabel-

af det samlede arbejdsmarked. Desuden er der tale

se end i den foregående periode fra 2012-2019, men

om en af de klimabelastende sektorer, hvilket bety-

der er samtidig en optimisme i sektoren i forhold til

der, at transport ser ind i en fremtid, hvor omstilling

deres vækstforventninger. Væksten kan imidlertid

er påkrævet.

hæmmes af mangel på arbejdskraft. Adspurgt

I alt var 9.570 beskæftigede i sektoren i 2019.

vurderer sektoren, at det især er ufaglært og faglært

Antallet forventes at falde til 9.393 i 2026, hvilket

arbejdskraft, der vil blive behov for, men fælles for

svarer til et fald i beskæftigelse på 1,8 pct. Dette fald i

begge typer arbejdskraft er, at sektoren forventer, at

antallet af beskæftigede ændrer ikke det store i

det bliver svært at rekruttere tilstrækkeligt af dem.

transportsektorens andel af det samlede nordjyske

De tre omstillingsdagsordener, som der er sat

arbejdsmarked, idet sektoren i 2019 udgjorde 3,4 pct.

fokus på i FremKom4-analysen1, vil i høj grad påvirke

af den samlede beskæftigelse og forventes at udgøre

kompetencebehovene i transportsektoren. Først og

3,3 pct. i 2026.

fremmest skal kompetencer som innovation, plan-

Transportsektoren beskæftiger mange ufaglærte

lægning og procesoptimering samt tekniske specia-

og faglærte. Den faglærte arbejdskraft i sektoren er

listkompetencer være med til at understøtte den

en bred skare, idet der både er chauffører, håndvær-

grønne omstilling i sektoren. Dette skal især kobles

kere og faglærte inden for kontor, handel og forret-

til, at flere virksomheder i sektoren arbejder aktivt på

ningsservice. Transport har også en administrativ

at udvikle produkter eller løsninger, som kan give

side, der beskæftiger folk med længerevarende

dem en konkurrencefordel. Dette kan eksempelvis

videregående uddannelser.

være grønne brændstoffer.

1 De tre omstillingsdagsordener omfatter: den grønne omstilling, digitalisering og automatisering samt medarbejderdagsordenen. Se nærmere i
hovedrapporten for FremKom4-projektet.
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Sektorrapport for Transport
Sektorrapporten om transport er sammen med 13

Formålet med indeværende sektorrapport er at give

andre sektorrapporter en del af FremKom4, som er den

et indblik i de tendenser, der gør sig gældende i

fjerde analyse af fremtidens arbejdskraft- og kompe-

transportsektoren i forhold til fremtidig beskæftigel-

tencebehov i Region Nordjylland. FremKom4 indehol-

se og arbejdskraftsbehovet samt udfordringerne

der derudover også fire oplandsrapporter og en samlet

hermed.

hovedrapport med de tværgående resultater.
Siden starten af FremKom-projektet har det været

Sektorrapporten for transport bygger på følgende data-

ambitionen med projektet at bidrage til, at det

materiale:

nordjyske arbejdsmarked er i stand til at efterleve de

• En fremskrivning af arbejdskraftsefterspørgslen

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.

(foretaget af Region Nordjylland på baggrund af
data fra CRT)
• Interviews med 4 eksperter og repræsentanter fra
arbejdspladser i sektoren
• Spørgeskema med besvarelser fra 58
arbejdspladser i sektoren.

Som følge af de stigende krav til omstilling i sektoren,

arbejdskraftudfordringerne noget, som transportsek-

vil der også være efterspørgsel efter arbejdskraft, som

toren fokuserer på i forhold til efter- og videreuddan-

er omstillingsparate, samarbejdende, fleksible og

nelse, idet eksempelvis ufaglærte kan efter- og

problemløsende. Disse personlige kompetencer er

videreuddannes til at få nogle af de faglærte kompe-

essentielle, fordi der i sektoren er en forståelse af, at

tencer, som ikke kan rekrutteres grundet mangel på

hvis man skal lykkes med den grønne omstilling,

arbejdskraft. Ufaglærte er nemlig den gruppe af

kræver det flere, der arbejder i samme retning, og at

ansatte, som sektoren mener, det bliver vigtigst at

man møder eventuelle udfordringer med gåpåmod

efter- og videreuddanne de kommende fem år.

og krum hals.

Derudover er det fagområder som vedligehold,

Digitaliserings- og automatiseringsdagsordenen er

grønne kompetencer og personaleledelse, der står

for transportsektoren noget, der særligt stiller krav til, at

højest på ønskesedlen for transportsektoren. Dertil

lederne i virksomhederne i sektoren formår at tænke

kommer, at efter- og videreuddannelse i høj grad

digitale løsninger eller smarte teknologier ind i forret-

bruges til at opnå påkrævede certificeringer.

ningsdriften. Det er altså i arbejdspladsernes øvre lag,
at STEM-kompetencerne bliver vigtigere de næste fem
år. Brugen af digitale teknologier kan i et vist omfang

Fremadrettede problemstillinger
Det bliver essentielt for transportsektoren at sikre et

også afhjælpe nogle af de udfordringer, sektoren står

forspring i den grønne omstilling. Det vil blive en

overfor i forhold til at mangle arbejdskraft.

konkurrenceparameter. I Nordjylland er der aktører,

Medarbejderdagsordenen har vundet indpas i

som arbejder på at være på forkant i forhold til den

transportsektoren i takt med, at der er blevet større

grønne omstilling i transportsektoren. Dette er en

efterspørgsel efter arbejdskraft. Bemærkelsesværdigt

kompleks proces, og der er stor konkurrence om at

for sektoren er det, at der er en skelen til hvilken type

være de første og de bedste. Det kan bidrage til at ska-

arbejdskraft, man ønsker at tiltrække eller fastholde,

be arbejdspladser i Nordjylland. Der er dog også en

og hvilke strategier man så bruger til at opnå dette.

mere traditionel del af transportsektoren, der i mindre

Eksempelvis er der tendens til, at høje lønninger anses

omfang har fokus på omstillingsdagsordenen. Den

for at være attraktivt for faglærte, mens sektoren

breder omstilling af sektoren er en væsentlige pro-

vurderer, at dem med længere videregående uddan-

blemstilling.

nelser vil have indflydelse på egne arbejdsopgaver og
udfordrende arbejdsopgaver.
Den fremtidige efter- og videreuddannelseslyst i

At skaffe tilstrækkeligt med ufaglært arbejdskraft er
desuden en udfordring for sektoren, som den dog
ikke står alene med. Der er et stigende behov for hæn-

sektoren er noget mindre end det regionale gennem-

der, og derfor er det nødvendigt, at sektoren adresse-

snit. Imidlertid er det en måde for transportarbejds-

rer, hvordan tiltræknings- og fastholdelsesstrategier

pladserne at imødekomme de arbejdskraftudfordrin-

kan afhjælpe dette. Bl.a. lønninger er noget af det, der

ger, som de står over for. Generelt er

peges på i forhold til denne type arbejdskraft.
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2. Arbejdskraftbehov og udfordringer
Som sektor ser transport ind i en faldende efter-

efterspørgslen på beskæftigede i sektoren gælder

spørgsel på beskæftigede frem mod 2026 i Nordjyl-

dog ikke kun i Nordjylland, for der ses en lignende

land. Dette fremgår af nedenstående tabel 1. Der vil

tendens i resten af landet.

således blive efterspurgt 177 færre beskæftigede i

Transport er ikke en af de store sektorer i Region

sektoren i 2026 sammenlignet med 2019, hvilket

Nordjylland, idet den i 2019 udgjorde 3,4 pct. af det

svarer til en reduktion på 1,8 pct. Hermed er transport

nordjyske arbejdsmarked, og denne andel falder

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

potentielt set til 3,3 pct. frem mod 2026 ifølge frem-

opleve en nedgang i efterspørgslen på arbejdskraft

skrivningerne. Disse andele svarer til hhv. 9.570 og

de næste fem år. Den fremskrevne nedgang i

9.393 ansatte i sektoren jf. tabel 1.

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)

Fremskrivningerne i tabel 1 virker dog mere dystre,

fra transport (49 pct.) en moderat eller høj stigning i

end sektorens egen vurdering af de næste fem år.

antallet af ansatte frem mod 2026, mens 5 pct.

Således forventer knap halvdelen af respondenterne

forventer et stort fald, jf. figur 1.
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Figur 1: Arbejdspladsernes forventning til vækst i antal ansatte frem
mod 2026
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0%

47%
10%
Et stort fald

20%

40%

30%

40%

Et moderat fald

50%

60%
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100%

En høj stigning

Anm.: N= 58 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Svarene kan tyde på en vis optimisme i sektoren, som

mængde internethandel. Den øgede transport af

ikke indfanges i fremskrivningerne. Der kan være

gods og den mindskede transport af mennesker ses i

flere potentielle forklaringer på den tilsyneladende

nedenstående citat:

diskrepans mellem tabel 1 og figur 1. For det første
kan det være, at de 58 adspurgte blandt sektorens

”Under Corona gik passagertallene ned, men

arbejdspladser i spørgeskemaundersøgelsen er

handlen gik op. Der bliver mere handel - det er

blandt dem, som rent faktisk vil vækste over de

mere fragt.”

næste fem år. En tilbagegang på sektorniveau er ikke
ensbetydende med, at alle arbejdspladser i sektoren

Citatet er med til at understrege, at transportsekto-

vil opleve færre ansatte.

ren er et sted, hvor Coronapandemien potentielt kan

Der skal imidlertid gøres opmærksom på, at

have længerevarende konsekvenser, fordi folk har

transport er en sektor, hvor arbejdspladserne opere-

vænnet sig til at handle online og flyve mindre.

rer under forskellige vilkår alt efter, hvilken transport-

Transportsektoren er tung på faglært og ufaglært

form der er tale om. For eksempel er der stor forskel

arbejdskraft, og der er især disse grupper, sektoren

på transport til vands, til lands og i luften, fordi de er

vil efterspørge de næste fem år, som det ses i figur 2

underlagt forskellige reguleringer og påvirkes forskel-

nedenfor. Der er tale om arbejdskraft med erhvervs-

ligt af strukturelle omstændigheder. Eksempelvis har

uddannelser inden for vejgodstransport, mekanik,

luftfart været udfordret i særlig grad på grund af

men også kontor, handel og forretningsservice, fordi

nedlukninger ifm. Coronapandemien, mens andre

transport kræver i mange tilfælde en del administra-

dele af sektoren har boomet som følge af den øgede

tivt arbejde.

Figur 2: Arbejdspladsernes forventninger til vækst i fremtidig arbejdskraft
opdelt på uddannelsesniveau
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Anm.: N= 58 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021
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Interviews med sektoren viser, at transportsektoren har

mange flere med korte og mellemlange videregående

mange typer af arbejdskraft ansat:

uddannelser.
Når man derimod ser på, i hvilken grad transport

”Vi er meget brede i vores felt, lige fra 3Fere til

forventer at få rekrutteringsudfordringer med forskelli-

funktionærer til længerevarende uddannelse.”

ge uddannelsesgrupper, ser den ufaglærte arbejdskraft
ud til at være den, der bliver sværest at rekruttere. Dette

Det skyldes den organisatoriske kompleksitet, som

ses i figur 3 nedenfor, hvor 31 pct. svarer, at de i lav eller

mange arbejdspladser i sektoren er præget af. Der skal

meget lav grad forventer at kunne få tilstrækkeligt

transporteres, vedligeholdes, udvikles, sælges mv., og

med ufaglært arbejdskraft. Næstefter ufaglært arbejds-

denne diversitet ses også i nogen grad i ovenstående

kraft vurderer respondenter i transport, at de faglærte

figur 2, når 19 pct. angiver, at de skal ansætte flere eller

bliver svære at rekruttere tilstrækkeligt af.

Figur 3: Andel arbejdspladser som forventer udfordringer med at
rekruttere tilstrækkeligt arbejdskraft i fremtiden, efter uddannelsesniveau
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Anm.: N= 58 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Interviewene underbygger, at det er svært at ansætte

assistenter, sådan nogle ting. Det er svært at få fat i

faglært arbejdskraft, men samtidig fremhæver de også,

dem.”

at transportsektoren generelt er udfordret på de
tekniske uddannelser fra faglærte til ingeniører, jf. de tre

De ovenstående citater tegner et billede af en sektor,

citater herunder:

som kommer til at stå med rekrutteringsudfordringer de
næste fem år, og en interviewperson peger sågar på, at

”Generelt, det bliver nok sværere og sværere med

denne mangel på arbejdskraft i transportsektoren kan

tiden, når jeg tager de store briller på, at finde folk

blive væksthæmmende:

med en håndværksmæssig baggrund… Portører har
en mekanisk baggrund, som bruges herude også.

”Vi har aldrig haft så travlt, men vi mangler 3,5

Der er min oplevelse generelt set i transportsektoren,

personer. Vi mister arbejde på det, og det er der flere

at de [dem med mekanisk baggrund red.] vil mangle.

der gør. Flere må sige nej til kunder, fordi de ikke har

Nu kender jeg også fra tidligere, at alt omkring trans-

folk nok. Det er væksthæmmende og har været det i

port, chauffører mm. kommer til at være mangelvare.

lang tid.”

chauffører bliver sværere at finde.”
Dermed er der indikationer på, at transportsektoren de
”Set i et perspektiv i de næste 5 år, vil vi få brug for

næste fem år vil have svært ved at opnå den vækst, de

flere teknisk uddannelse, f.eks. ingeniører.”

ellers ville have kunnet, fordi de mangler arbejdskraft.
Hvorvidt dette kan kobles til faldet i beskæftigelse i

”Det er faglærte, dem der er uddannet inden for

fremskrivningerne i tabel 1, kan data ikke understøtte,

butik og handel, dem mangler vi. Mange af dem

men figur 1 tegner, som nævnt, et billede af en sektor,

kommer ind som indkøber, man er på lager, kontor-

der forventer en vis vækst i beskæftigelse.
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3. Omstillingsdagsordenen i sektoren
Transport ser ind i fem år, hvor særligt den grønne omstilling kommer til at påvirke visse dele af sektoren. Det
skyldes, at det kan være en konkurrencefordel at være foran på den grønne omstilling, når man opererer i en
sektor, der har en stor klimabelastning. Automatisering og digitalisering vil særligt fylde i forbindelse med logistik
og administration, hvilket også påvirker sektorens behov for STEM-kompetencer. I forhold til medarbejderdagsordenen vil der frem mod 2026 være særligt fokus på lønniveauet grundet konkurrencen om den kvalificerede
arbejdskraft.
3.1 Grøn omstilling og behovet for grønne kompetencer
Den grønne omstilling har gennem længere tid været betydningsfuld for transportsektoren, og det fortsætter
frem mod 2026. Det kommer særligt til at få betydning for kompetencebehovene i de dele af sektoren, som kan
se en konkurrencefordel og eventuelt nye markeder ved at deltage i den grønne omstilling.
Ud af de 58 respondenter på spørgeskemaundersøgelsen, som kommer fra transport, svarer 38 pct., at de er
enige eller meget enige i, at de frem mod 2026 får behov for kompetencer, der relaterer sig til den grønne
omstilling, mens en lige så stor andel svarer, at de hverken er enige eller uenige jf. figur 4.

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

Transport

Regional t gennemsnit

40%
38%

35%
30%

33%

25%

31%
23%

20%
15%

5%
0%

15%

14%

10%

7%

5%
Meget enig

Enig

Hverken enig eller
uenig

Uenig

9% 9%

9% 8%

Meget uenig

Ved ik ke

Anm.: Transport: N= 58. Regionalt gennemsnit: N= 1.556 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i
efteråret 2021.

Figur 4 viser en sektor, der ser forskelligt på behovet
for kompetencer til at understøtte den grønne

i at engagere sig i den grønne omstilling.
Figur 5 herunder viser, at kompetencerne, der kan

omstilling. Imidlertid afdækker interviewene et behov

understøtte den grønne omstilling i virksomhederne,

for disse kompetencer, hvilket kan hænge sammen

særligt skal findes hos ufaglært og faglært arbejds-

med, at sektoreksperterne er blandt de store arbejds-

kraft samt dem med korte videregående uddannel-

pladser, hvorfor de kan se forretningsmæssige fordele

ser.
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Figur 5: Arbejdspladsernes behov for grønne kompetencer, efter
uddannelsesniveau

35%
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32%
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32%
27%
23%

23%

Lang
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uddannel se

Ved ik ke

20%
15%
14%

10%
5%
0%

Ufaglært

Faglært

Kort
videregående
uddannel se

Mellemlang
videregående
uddannel se

Anm.: N= 22. 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, at det særligt er de ufaglærte, faglærte og

”[Vi arbejder med, red.] CO2-neutralitet og udvikler

dem med korte videregående uddannelser, kan skyldes,

alternative jet fuels – hvad der skal til i fremtiden

at det generelt er disse typer af arbejdskraft, som er

for at indfri regeringens eller globale målsætnin-

beskæftiget i sektoren. Jf. anmærkningen under figuren

ger. Meget af det her handler om, at vi skal finde

er der kun få respondenter fra transportsektoren, som har

nogen, der ved noget om det, og meget af det er

angivet, at de får brug for kompetencer i relation til den

også utroligt datastyret.”

grønne omstilling. Derfor skal ovenstående figur 5 ses
som et billede på tendenserne i sektoren, men tolkning

Dele af de kompetencebehov, som kommer til udtryk

på de konkrete procentsatser skal gøres varsomt. Dette

i de ovenstående citater, indikerer også, at transport

gør sig gældende for flere figurer i indeværende kapitel.

får brug for nogle med længere videregående

Samtidig viser interviewene, at det er de tekniske
kompetencer, som transportsektoren vil efterspørge til at
understøtte den grønne omstilling:

uddannelser, da eksempelvis udviklingen af alternative brændstoffer kræver stor ekspertise.
Netop det her med at udvikle nye, mere grønne
produkter er noget, som især de store arbejdspladser

”Så vi skal have mennesker, der er teknisk dygtige til at

inden for transport generelt får brug for. Dette ses

kunne udføre det grønne skifte. Der skal vi have

bl.a. i figur 6 nedenfor, hvor forretningsudvikling og

mennesker, der kan se, hvad der skal ske de næste år,

design er det fagområde, som flest angiver, de skal

og nogle der kan gøre arbejdet. Planlægge og gøre

bruge kompetencer til at understøtte den grønne

selve arbejdet.”

omstilling inden for.
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Figur 6: Fagområder hvor arbejdspladserne forventer et behov for grønne
kompetencer

I bestyrelsen
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Ved ik ke
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Anm.: N= 22. 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.

Udviklingsdagsordenen understøttes i høj grad også

”Jeg kan sige lige nu, at jeg har 2-3 dybt involveret

i interviewene:

i det grønne, og det er omlægning af produktion,
grøn energi, udvikling, og du kan sige, hver gang

”Vi arbejder med, at den grønne omstilling bliver

du løber ind i noget, så forsøger man at løse

et af vores nye vækstområder. Vi laver noget, hvor

udfordringen med de kompetencer, man har.

vi producerer grønne stoffer som fx metanol og

Meget af det er learning as you go, for vi ved ikke

brint.”

hvor det ender.”
Hovedfokus i citaterne er, at den grønne omstilling
skal forankres i nye forretningsområder i sektoren.
Som det nederste citat illustrerer, kan det også
være svært at forudsige, hvilke kompetencer det
”Lige nu er vi meget inde

kræver, fordi der kommer nye udfordringer til

på det grønne, hvor vi er

undervejs i omstillingsprocessen.

ved at etablere bedrifter
for cirkulær økonomi.”

Figur 7 understreger de tendenser, der ses i
citaterne. Af figuren f remgår det nemlig, at 38-39
pct. af respondenterne f ra transport mener, at
innovation, planlægning og procesoptimering
samt tekniske specialistkompetencer skal være
med til at understøtte den grønne omstilling i
sektoren.
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Figur 7: Faglige kompetencer i forhold til grøn omstilling som
arbejdspladserne anser som relevante for organisationens fremtid

10%
12%

Innov ation i ft. produkter, processer og løsninger

17%
14%

Design-, adfærds- og brugerforståelse
9%

47%

14%

10%
12%

Analytiske evner, herunder brug af data

48%

24%

5%
14%
10%

Planlægning og procesoptimering

5%

Tekniske specialistk ompetencer

10%
17%

0%
Mindre vigtige

38%

24%

14%

Meget mindre vigtige

40%

24%

14%

10%

45%

22%
20%

Nogenlunde det samme

30%

40%

Vigtigere

50%

60%

Meget vigtigere

Anm.: N= 58 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Alt dette indikerer, at der med transport er tale om

De personlige kompetencer, som efterspørges af

en sektor, hvor den grønne omstilling handler mere

arbejdspladserne inden for transport i forhold til den

om udvikling af løsninger frem for adfærd. Dette kan

grønne omstilling, stemmer godt overens med

være foranlediget af, at de store potentialer der er i

resultaterne i figur 7. Det er nemlig omstillingsparat-

relation til den grønne omstilling som eksempelvis

hed, fleksibilitet, samarbejdsevner og problemløs-

Power-to-X, hvor Hanstholm Havn satser på at blive

ning, som størstedelen i sektoren mener, er relevante

en af de store i Danmark, således at skibe kan sejle

for den grønne omstilling. Dette er illustreret i neden-

på brint og ikke benzin.2

stående figur 8:

2 Heltborg & Røjle (2022) Danmark vil i front: Her skal vi producere grønt brændstof til skibe og lastbiler
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Figur 8: Personlige kompetencer som arbejdspladserne anser som
væsentlige for den grønne omstilling
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Anm.: N= 58. Der kan vælges flere svar. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Dette hænger godt sammen med tilgangen i et af de

3.2 Automatisering, digitalisering og behovet for

ovenstående citater i forhold til, at det er ”learning as you

STEM-kompetencer

go” at arbejde med grøn omstilling inden for transport.

Inden for transportsektoren bliver integratorkompeten-

Derudover fremhæver en af interviewpersonerne

cer i stigende grad vigtige i forbindelse med, at sektoren

nødvendigheden af samarbejde, hvis de grønne løsnin-

automatiserer og digitaliserer. Derfor ses der også en

ger skal rykke noget i transportsektoren og være en

tendens til, at sektorens arbejdspladser vurderer, at det

udviklingsmulighed for arbejdspladserne:

er arbejdskraft med lange videregående uddannelser
og ledelsen, der i højest grad skal have STEM-kompeten-

”Vi skal samarbejde med kommune, region, samar-

cer. Alt dette uddybes på de følgende sider.

bejdshavne, for det duer ikke, at vi og skibene har

Automatisering og digitalisering af transportsektoren

forskellige brændstoffer. Vi skal snakke sammen. Der

er ikke et nyt fænomen, men over de næste fem år vil

tager vi en rolle i at få det til at gå op.”

arbejdspladserne i sektoren særligt efterspørge kompetencer til at bruge teknologi og digitale løsninger

Citatet pointerer vigtigheden af samarbejde, hvis den

forretningsmæssigt – de såkaldte integratorkompeten-

grønne omstilling skal forankres i sektoren. Der skal nemlig

cer. 59 pct. af respondenterne i sektoren angiver, at

være en sammenhæng, og flere aktører skal bevæge sig i

integratorkompetencer bliver mere vigtige i fremtiden.

samme retning på samme tid, hvis det skal lykkes.

Dette fremgår af figur 9 herunder.

Figur 9: Arbejdspladsernes forventninger til betydning af STEMkompetencer i sektoren
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Anm.: N= 58 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Det overvejende fokus på integratorkompetencer

”Det bliver ikke en stor udfordring for den yngre

betyder dog ikke, at sektoren ikke vil efterspørge

generation, men vi bliver mere automatiserede, og

kompetencer til hhv. at anvende eller udvikle tekno-

det vil sige, at i funktionerne i fremtiden vil det

logiske eller digitale løsninger. De to nedenstående

være en nødvendighed, at du kan gebærde dig på

citater eksemplificerer efterspørgslen på hhv. inte-

itområdet. Jeg kan se, at vi hele tiden automatise-

grator, bruger og specialistkompetencer inden for

rer flere ting. Selv i administrationen digitaliserer vi

STEM-området:

kommunikation mm.”

”I logistik og transport har man behov for at se,

”Vi har også specialistkompetencer inden for it

hvordan man har gjort ting smartere i hvert fald i

med cyber security, og de er svære at erstatte.”

Danmark, hvordan kan man have et mere papirløst system, se på overgange mellem landegræn-

Behovet for integratorkompetencerne manifesterer

ser, ompakning, digitalisering for mindre [arbejds-

sig også i, hvilke uddannelsesgrupper, sektorens

pladser, red.], for lige nu skal man være stor før

arbejdspladser vurderer, skal have STEM-kompeten-

man kan digitalisering.”

cer, som det ses 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= 58. 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.

29 pct. svarer nemlig, som det ses i figur 10, at det de

vikling, udfordring mv., når det kommer til at fasthol-

næste fem år bliver vigtigt, at hhv. arbejdskraft med

de eller tiltrække medarbejdere.

lange videregående uddannelser og ledelsen skal

Sektorens strategier for at fastholde og tiltrække

have STEM-kompetencer. Dette indikerer, at sektoren

medarbejdere kan ses i figur 11 herunder, hvor

ser ind i et behov for, at arbejdspladserne arbejder

besvarelserne fra sektoren sammenlignes med

smartere i fremtiden og eventuelt afhjælpe mangel

besvarelser fra alle regionens arbejdspladser. Her

på arbejdskraft gennem automatisering.

fremgår det, at sektoren med sine 52 pct. i langt
højere grad end det regionale gennemsnit ser høje

3.3 Medarbejderdagsorden

lønninger som en måde at tiltrække eller fastholde

Overordnet set har transportsektoren frem mod 2026

ansatte. Der er flest i sektoren, der peger på indflydel-

særligt fokus på, hvordan høje lønninger kan være en

se på egne arbejdsopgaver (60 pct.), og dernæst

måde at fastholde og tiltrække medarbejdere på.

varierende arbejdsopgaver (55 pct.), som vigtige

Dette skal ses i lyset af den mangel på arbejdskraft,

tiltræknings- og fastholdelsesfaktorer, jf. figur 11.

som kapitel 2 afdækker. Dertil kommer, at der også

Disse andele er dog lavere end gennemsnitligt for

for bestemte typer arbejdskraft er fokus på videreud-

alle regionens arbejdspladser.
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Figur 11: Elementer, som arbejdspladserne vurderer, gør tiltrækning/
fastholdelse af medarbejdere nemmere
Transport

Regional t gennemsnit
60%

Indfl ydelse på egne arbejdsopgaver
40%

At se et større formål med jobbet
22%

Muli ghed for efter- og videreuddannel se

49%

42%
28%

Kort transporttid på arbejde
Høje lønninger

35%
52%

37%
19%

Muli ghed for hjemmearbejde

26%
47%

Fleksible arbejdstider

58%
52%

Udfordrende arbejdsopgaver

58%

55%

Varierende arbejdsopgaver
0%

10%

68%

20%

30%

40%

50%

60%
60%

70%

80%

Anm.: Transport: N= 58. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Der kan vælges flere svar. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i
Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

I interviewene ses der tendenser til, at hvorvidt

arbejdspladser, hvor når du ansætter it-medarbej-

lønnen eller indflydelse og udfordringer vægtes, kan

dere, spørger de, hvad virksomheden kan gøre for

afhænge af, hvilken type arbejdskraft der er tale om.

dem. It-mæssigt vil folk også kigge på, hvor de kan
videreudvikle sig, og man kan håbe på, at Region

”En havn er attraktiv for de fleste, men ellers skulle

Nordjylland står stærkt, men det ved jeg ikke.”

det være lønniveauet. Hvis man tager faglært
arbejdskraft, kan håndværkere helt sikkert tjene

Citaterne illustrerer, at sektoren vurderer, at faglært

mere i det private, end de kan på en havn.”

arbejdskraft kan tiltrækkes og fastholdes særligt via
lønninger, mens arbejdskraft med it-kompetencer

”Der bliver en grænse for, hvor langt du kan kon-

tiltrækkes og fastholdes af eksempelvis personlig og

kurrere på f.eks. løn, og derfor er der mange

faglig udvikling.
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4. Behovet for efterog videreuddannelse i sektoren
I transportsektoren anses efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse skal ifølge respondenter-

som en måde at imødekomme mangel på arbejds-

ne fra transport være med til at løse fremtidige

kraft, fordi der er en mentalitet, der siger, at man selv

arbejdskraftsudfordringer. 66 pct. er således enige

kan give de ansatte de påkrævede kompetencer.

eller meget enige i det udsagn. Samtidig mener 55

Derfor er det også primært ufaglærte, som transport-

pct., at det bliver vigtigere, at arbejdspladserne selv

sektoren vil efter- og videreuddanne de næste fem år

står for den nødvendige efter- og videreuddannelse i

i eksempelvis vedligeholdelse. Imidlertid ses der ikke

fremtiden, mens 50 pct. vil have et tættere samarbej-

et øget behov for efter- og videreuddannelse hos

de med institutionerne på området. Det kan ses i

arbejdspladserne i transport.

figur 12.

Figur 12: Arbejdspladsernes syn på efter- og videreuddannelse som mulig
løsning på fremtidigt arbejdskraftbehov
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Anm.: N= 58 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Transportsektorens arbejdspladser ser efter- og videreuddannelse som en måde at imødekomme arbejdskraftudfordringer, fordi det betyder, at de kan få nye kompetencer på arbejdspladsen uden at skulle ansætte arbejdskraft, som potentielt set ikke er tilgængelig:
”Ja, vi er nødt til også at arbejde på den måde for, fordi vi ikke kan gå ud og hyre de mennesker, som har
de kompetencer. Vi bruger dem [efter- og videreuddannelser, red.] ret kraftigt.”
”Det er nogle gange det nemmeste at klæde dem på selv”
Men selvom interviewene og figur 12 beretter om en sektor for hvem, efter- og videreuddannelse er vigtigt, viser
figur 13, at transportsektoren ikke forventer at bruge efter- og videreuddannelse i højere grad de næste fem år.
Kun 34 pct. forventer nemlig, at de vil øge brugen af sådanne tilbud.

16 SEKTORRAPPORT

Figur 13: Arbejdspladsernes forventninger til øget brug af efter- og
videreuddannelse i de kommende fem år
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Anm.: Transport: N= 58. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Kilde: Spwørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i
efteråret 2021.

Således forventer langt færre i transportsektoren at

videreuddannelse i forhold til certificeringer, sikker-

øge deres brug af efter- og videreuddannelse de

hed mm., hvorfor det kan være svært at øge brugen.

næste fem år sammenlignet med det regionale

Top-3 måder, som transport især vil efter- og

gennemsnit. Interviewene uddyber ikke denne

videreuddanne på, er tekniske skoler, intern side-

tendens, men en forklaring kan være, at det er en

mandsoplæring og kurser udbudt af fagforeninger,

sektor, der historisk set har haft meget efter- og

hvilket ses i figur 14 herunder.

Figur 14: Arbejdspladsernes forventninger til hvordan efter- og
videreuddannelsen vil foregå
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Anm.: Transport: N= 58. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Der var muligt at vælge flere typer. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556
arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.
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Den interne sidemandsoplæring fremgår af citater-

efter- og videreuddannelse kan hænge sammen

ne, der ses tidligere i indeværende kapitel. Dertil

med, at transportsektoren særligt vil efter- og

kommer, at brugen af særligt tekniske skoler til

videreuddanne ufaglærte jf. figur 15.

Figur 15: Arbejdspladsernes forventninger til hvilken uddannelsesgruppe
der især skal efter- og videreuddannes
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Anm.: Transport: N= 58. 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.

De ufaglærte kan nemlig efter- og videreuddannes, således at de får nogle af de kompetencer, som den faglærte
arbejdskraft har, når faglært arbejdskraft er utilgængelig. Citatet nedenfor er med til at underbygge dette:
”Hvis kompetencerne ikke er der, så skal vi enten kunne omskole eller give dem kompetencerne.”
Figur 16 understøtter dette, idet 33 pct. af arbejdspladserne i transportsektoren angiver, at vedligehold er højt på
ønskesedlen i forhold til fagområder, som deres ansatte skal efter- og videreuddannes inden for.
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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.: Transport: N= 58. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Det var muligt at angive flere områder Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556
arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Samtidig viser figur 16 også, at personaleledelse og

lods, der skal ud, og der er det nogle kurser, de skal

grønne kompetencer er noget af det, som sektoren

være opdateret med for at måtte lodse. Alle skal

vil efter- og videreuddanne inden for. Dette stemmer

have kurser, der er mere på sikkerhed og at følge

godt overens med de tendenser, der kom til udtryk i

lovgivningen. Når det kommer til efteruddannelse,

kapitel 3 i forhold til, at den grønne omstilling kræver

så uddanner vores kommunikation og marketing

nye kompetencer, som sektoren muligvis ikke

os inden for det, de laver.”

engang har defineret endnu.
Et efter- og videreuddannelsesbehov, som afdæk-

Denne type af efter- og videreuddannelse er, som

kes i interviewene, men ikke fremgår tydeligt af figur

citatet angiver, en nødvendighed for at opretholde

16, er opretholdelsen af certificeringer og overholdel-

bestemte dele af deres opgaver som eks. lodsning.

sen af regler. Det uddyber citatet herunder:

Dertil kommer, at citatet ligeledes underbygger
sektorens brug af interne kurser og oplæring fra

”Vi kører meget kursus i forhold til regler, for vi har

figur 12 og 14.
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