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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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Sektorrapporten om videnservice er 
sammen med 13 andre sektorrapporter 
en del af Frem-Kom4, som er den fjerde 
analyse af fremtidens arbejdskraft- og 
kompetencebehov i Region Nordjylland. 
FremKom4 indeholder derudover også 
fire oplandsrapporter og en samlet 
hovedrapport med de tværgående 
resultater.

Siden starten af FremKom-projektet 
har det været ambitionen med projektet 
at bidrage til, at det nordjyske arbejds-
marked 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 nordjy-
ske arbejdsmarked står over for i den 
kommende femårige periode, fra 2021 til 
2026.

Formålet med indeværende sektor-
rapport er at give et indblik i de tenden-
ser, der gør sig gældende i videnservice i 
forhold til den fremtidig beskæftigelse 
og arbejdskraftbehovet samt udfordrin-
gerne hermed.

Sektorrapporten for videnservice bygger 
på følgende datamateriale:
• En fremskrivning af arbejdskraftsefter-

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

• Interviews med 7 eksperter og 
repræsentanter fra arbejdspladser i 
sektoren

• Spørgeskema med besvarelser fra 91 
arbejdspladser i sektoren.

Sektorrapport for Videnservice

Introduktion
Sektoren videnservice omfatter forskellige rådgiv-
ningsbrancher, som for eksempel juridisk bistand, 
revision og bogføring, skatterådgivning, ledelsesråd-
givning, teknisk tilsyn og rådgivning, miljørådgivning 
osv.

Sektoren omfatter både store arbejdspladser som 
kan være afdelinger eller hovedsæder til store 
rådgivere og revisionshuse og mindre arbejdspladser 
der for eksempel kan være mindre advokatkontorer 
og revisionskontorer.

I Nordjylland beskæftiger sektoren ca. 10.000 svaren-
de til ca. 3,5 pct. af alle beskæftigede. Sektoren har 
udsigt til en moderat vækst på 1 pct. frem mod 2026. 
En tilsvarende lav vækst forventes i resten af landet. I 
den foregående periode fra 2012-19 har sektoren haft 
nulvækst, hvor en nedgang i beskæftigelsen i Vendsys-
sel-Han Herred og Himmerland er blevet kompenseret 
af en stigning i Aalborg. I resten af landet er branchen 
derimod vokset med 18 pct. i den samme periode. Der 
er med andre ord sket en betydelig tilpasning af 
sektoren, hvor Nordjylland har mistet arbejdspladser 
relativt i forhold til resten af landet.

Størstedelen af arbejdskraften i sektoren har en 
mellemlang eller lang videregående uddannelse. I for 
eksempel revisionsbranchen rekrutteres medarbej-
dere gennem praktikforløb under uddannelsen, hvor 
arbejdspladsen bidrager til at finansiere medarbejde-
rens videregående uddannelse.

Sammenfatning på sektoranalysen: Kraftig 
konkurrence om den kvalificerede arbejdskraft 
men ikke en stærk indikation på høj omstillings-
parathed i forhold til medarbejderdagsordenen
Overordnet set viser analysen, at sektorens netto vil 
være i en status quo situation beskæftigelsesmæs-
sigt, men der vil være virksomheder, der forventer 
stor vækst og generelt vil sektoren stå i en meget 
kraftig konkurrence om dygtige medarbejdere. Det 
er især kritisk for en sektor, der lever af at sælge en 
ekspertise, som er tæt knyttet til deres medarbejde-
res kompetencer. Over 50 pct. angiver, at de vil have 
rekrutteringsudfordringer. Interviews har vist, at der 
er kamp om at få medarbejderne.

I forhold til den omstillingsdagsorden som Frem-
Kom4-projektet har undersøgt1 viser sektoranalysen,

1. Indledning og sammenfatning

1 Se Hovedrapporten for FremKom4-projektet kapitel og kapitel 3 nedenfor
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at sektoren ikke ser ud til at være specielt forberedt 
eller gearet til at imødekomme medarbejderdagsor-
den. Det kan synes at være et problem, at netop 
tiltrækningen og fastholdelsen af medarbejdere er 
så kritisk for sektoren. Der er en lavere opmærksom-
hed vedrørende de faktorer, som har betydning for 
fastholdelse og rekruttering fremadrettet i videnser-
vicesektoren i sammenligning med det regionale 
gennemsnit. Det indikerer i hvert fald, at virksomhe-
der i sektoren i mindre grad vægter de parametre 
der har betydning for fastholdelse af fremtidens 
medarbejdere. som for eksempel indflydelse på 
egne arbejdsopgaver og at se et større formål med 
jobbet.

Når det kommer til de andre facetter af omstil-
lingsdagsordnen med den grønne omstilling og 
betydning af STEM-kompetencer til digitalisering og 
automatisering, så viser sektoranalysen, at begge 
omstillinger forventes at få massiv stor betydning i 
brede dele af sektoren. Det er spørgsmålet i dele af 
sektoren om man kan overleve som rådgivervirksom-
hed, hvis man ikke overbevisende kan bidrage til den 
grønne omstilling hos sine kunder. Kompetence-
mæssigt er det dog mere diffust, hvad behovene er. 
Der peges på forskellige typer kompetencer, som der 
er behov for.

Med hensyn til digitalisering og automatisering 
viser sektoranalysen, at det er kritisk for at kunne 
skabe vækst og vinde på markedet. Særligt i dele af 
videnservicesektoren er det kritisk, at videnvirksom-
heder kan levere digitale løsninger, der understøtter 
effektiviteten hos deres kunder. I en vis forstand kan 
videnvirksomheder gå hen og blive tech virksomhe-
der. At sektorens virksomheder skaber værdi gen-
nem digitale løsninger, brug af data, kunstig intelli-

gens etc. Understreger det, hvor vigtig især 
STEM-integratorkompetencer er for sektoren. Det er 
en oprustning på denne front, som man mere 
generelt ser i disse år i branchen landet over. Spørgs-
målet er, hvor godt sektoren er rustet til det og kan få 
integreret kompetencerne i virksomheden.

Problemstillingerne for sektoren
Samlet peger sektoranalysen på to centrale problem-
stillinger for sektoren.

For det første er sektoren udfordret af kampene 
om talenterne; dvs. behovet for at kunne få den højt 
kvalificerede arbejdskraft som sektoren i Nordjylland, 
lige som i resten af landet, er så afhængig af. Ud over 
at det er en central problemstilling i sig selv, hvordan 
sektoren skal vinde denne talentdagsorden, så peger 
sektoranalysen også på, at der måske ikke er tilstræk-
keligt fokus på medarbejderdagsordenen og de 
parametre, som er vigtige for at kunne tiltrække og 
fastholde den yngre, attraktive arbejdskraft. Her tyder 
analysen på, at der er noget at komme efter, hvis 
sektorens arbejdspladser vil være anset for at være 
attraktive arbejdspladser.

Den anden hovedproblemstilling er videnvirksom-
hedernes omdannelse til at være leverandører af 
digitale løsninger og grønne løsninger, der kan 
understøtte deres kunders forretningsprocesser eller 
bidrage til deres kunders grønne omstilling. Denne 
dagsorden er i et eller andet omfang et ”vind eller 
forsvind”- game, hvis sektorens virksomheder, ikke 
kan levere på de markeder, hvor det er en konkurren-
ceparameter. Det rejser det centrale problem om, 
hvordan virksomhederne i tilstrækkelig grad får 
oprustet på og tiltrukket de kritiske STEM-integrator-
kompetencer.
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Tabel 1: Fremskrevet udvikling i efterspørgslen efter arbejdskraft i Region 
Nordjylland. Opgjort på sektorniveau.

Anm.: Sektoropdelingen på de 16 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%

Sektoren beskæftiger i dag ca. 10.000 i regionen og 
forventes ifølge fremskrivningen, der er udført som 
led i FremKom4-projektet, at efterspørge 1 pct. flere 
beskæftigede frem mod 2026, jf. tabel 1. Halvdelen af 
arbejdspladserne findes i Aalborg og resten i de 
øvrige oplande.

Af de historiske tal, der ikke er gengivet i tabellen 
ses, at det især i Himmerland og Vendsyssel-Han 
Herred som i den foregående periode, hvor der også 
var lavvækst, mistede arbejdspladser, mens antallet 

voksede tilsvarende i Aalborg. Men i sammenligning 
med resten af landet har Nordjylland relativt mistet 
arbejdspladser, da sektoren i resten af landet er 
vokset med 18 pct.

Tallene afspejler formentlig en tendens, hvor der i 
sektoren sker en koncentration i større virksomheder 
og en centralisering i større byer. Det gælder for 
Nordjyllands vedkommende i Aalborg og for Dan-
mark som helhed sker den formentlig især i Køben-
havn.

Spørgeskemaundersøgelsen der har haft deltagelse af 91 virksomheder, bekræfter fremskrivningen for så vidt, at 
der er ganske moderate forventninger til væksten i regionen. I figur 1 ses, at knap halvdelen, 47 pct., forventer en 
moderat stigning i antal ansatte og over en tredjedel forventer at ligge på det nuværende niveau.

2. Arbejdskraftbehov og udfordringer

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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Anm.: N= 91. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Anm.: N= 91. 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

Igen dækker spørgeskemaundersøgelsen over, at det 
både er små og store virksomheder, som har afgivet 
svar, uden at der tages højde for deres størrelse. 
Dermed kan besvarelsen alene bruges som indikator 
på, hvordan man i branchen ser udviklingen og ikke 
til at sige noget om, hvor meget væksten i sektoren 
måtte blive.

Interviews der er gennemført med både større og 
mindre videnservice-virksomheder bekræfter 
tendensen, men også at større virksomheder tror 
på, at der er mere vækst at hente for dem i Nordjyl-
land, som det fremgår af citatet nedenfor. Det er 
indirekte et udsagn om, at de vil tage markedsan-
dele i regionen, måske fra mindre videnser-
vice-virksomheder.

”Vi forventer vækst de næste fem år. Vi har store 
planer om at øge forretningen gennem organisk 

vækst. Vi tror på, at vores ydelser er efterspurgte. 
De tapper ind i den digitale dagsorden. Vores 
fokus er bl.a. små og mellemstore virksomheder. 
Der er behov for at få sat gang i en masse proces-
ser hos dem. Automatisering, robotteknologi vil 
være drivende for væksten.”

Profilen på arbejdskraften træder tydeligt frem, når 
virksomhederne i sektoren er spurgt om uddannel-
sesniveauet af arbejdskraften, som de forventer at 
skulle rekruttere fra. 40 pct. angiver, at dem de skal 
bruge flere af, vil være arbejdskraft med en lang 
videregående uddannelse. Det er ingeniører, økono-
mer mfl.

Når der er en fjerdedel, der angiver, at de forventer 
at rekruttere flere faglærte, skyldes det formentlig, at 
en del faglærte er beskæftiget i sektoren bl.a. til at 
varetage tekniske tilsynsopgaver.
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Citaterne fra tre interviews nedenfor underbygger, at 
der er bekymringer i de dele af sektoren, hvor der 
forventes vækst. Efterspørgslen efter arbejdskraft 
afspejler denne forventning om vækst. Især forventes 
udfordringer, når det drejer sig om at få fat i den 
mere erfarne arbejdskraft. Et citat afspejler, at 
virksomheden overvejer at flytte hovedkontoret til 
København på grund af vanskelighederne med at få 
arbejdskraften, man skal bruge.

”Der er meget stor kamp om medarbejdere. Det, 
der sker, er at man flytter medarbejdere rundt 
internt i sektoren. Det medfører en risiko for 
overbudspolitik. Det man gør er, at man stjæler 
fra hinanden. Der foregår en meget aggressiv 
rekruttering fra konkurrenter, hvor man kontakter 
medarbejdere direkte. Udfordringen kan være, at 
når man er i de store byer, så er det nemmere at 
få folk til at flytte sig. Når de er ude på de lidt 
mindre befolkede områder, så er det svært at 
finde den erfarne revisor. Der skal ske en direkte 
headhunting. Det er svært med åbne jobopslag..”

”Det er ekstremt svært at få fat i folk med lange 
videregående uddannelse, og vi er afhængige af 
dem. Vi har tidligere haft masse ansøgere, hvor vi 

så bare skulle omskole dem. Men lige nu er der 
opslåede stillinger, hvor der kan komme 0 ansøge-
re. Det er kommet på bagkanten af Corona her i 
løbet af det seneste års tid. Det er en brancheten-
dens.”

”Slet ikke [til spørgsmålet om de kan få den 
arbejdskraft de skal bruge, red]. Vi påtænker at 
flytte hovedkontor til København, for vi kan ikke få 
medarbejdere. Vi ligger i Aalborg, hvor der er et 
universitetet, men der er også mange studiejobs, 
så vi konkurrerer med mange, og det offentlige 
tager mange, også nyuddannede.”

Sektoren gør mange ting for at afbøde situationen. 
De rekrutterer for eksempel en medarbejder på et 
lavere uddannelsestrin og tilbyder så medarbejderen 
at medfinansiere vedkommendes videre uddannel-
se. Det er for eksempel udbredt i nogle revisionsfir-
maer. De etablerer programmer, der retter sig mod 
studerende for at få fat i dygtige folk tidligt. Desuden 
er employer branding en meget stor ting i sektoren, 
fordi rådgivervirksomhederne er i hård konkurrence 
med hinanden og med ”almindelige” virksomheder 
om de dygtigste medarbejdere. Citaterne afspejler 
nogle af de ting, man gør.

Anm.: N= 91. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 3: Andel arbejdspladser som forventer udfordringer med at 
rekruttere tilstrækkeligt arbejdskraft i fremtiden, efter uddannelsesniveau

Det er ca. 20 pct., der forventer, at de vil have udfordringer i høj grad eller meget høj grad i forhold til at rekruttere 
arbejdskraft med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, jf. figur 3. Ca. 35 pct. forventer kun i nogen 
grad at kunne tiltrække disse to typer arbejdskraft.
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”Vi tager ikke så mange cand.merc.aud. Vi fokuse-
rer mere på at tage folk ind fra erhvervsakademi-
erne eller direkte fra HHX. De vil bygge kvalifikati-
oner ovenpå. Erhvervsakademierne sender dem 
ud i praktik - det er godt. Mit blik på det er, at hele 
sektoren gør brug af det. Praktikforløbene er 
supergode. Man finder ud af, om vedkommende 
er relevant, og vedkommende finder ud af, om 
virksomheden er relevant.”

”Fremadrettet skal vi opbygge deres egne 
kompetencer internt. Vi kommer til at opbygge 
større traineeprogrammer, som skal agere 
fundament for fremtiden. Altså det vi gør sådan 
på længere sigt, det er at vi skruer op for indta-
get af trainees, ud fra en erkendelse af, at når vi 
tager dem ind fra bunden af, så bliver de en del 
af vores system og kultur. Hvis man tager én 

trainee for meget ind til at starte med, så er der 
én eller to, der finder ud af, at det ikke var noget 
for dem alligevel, og de bliver bare flyttet til en 
anden del af virksomheden. Vi vil hellere inve-
stere i unge mennesker, og det er lidt nemmere 
at få dem ind fra universitetet. Vi er relativt 
aktive. Vi plukker dem også fra handelsskoler. Vi 
vil gerne forme dem praktisk og teoretisk her, så 
vi er med til at bygge dem op. Vi betaler deres 
uddannelse, og de får fri til at læse.”

”Det er småt heroppe relativt i forhold til Køben-
havn. Det er for småt til at folk gider flytte herop, 
men de unge [der uddannes i Aalborg, red.] er 
glade for det, så dem vi får ind og betaler uddan-
nelse for, de bliver. Men altså, vi plukker alle 
sammen fra hinandens virksomheder, især i den 
videnstunge branche her.”
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I FremKom4-projektet er der set nærmere på tre 
drivkræfter, der har betydning for kompetencebeho-
vet. Det drejer sig om den grønne omstilling, digitali-
sering og automatisering, og den såkaldte medar-
bejderdagsorden. De tre drivere er nærmere 
beskrevet i FremKom4’s hovedrapport. I det følgen-
de indkredses det, hvad disse drivkræfter betyder for 
videnservice.

3.1 Grøn omstilling og behovet for grønne 
kompetencer

Den grønne omstilling har for længst fået betydning 
bredt set i videnservice i relationerne til rådgivning af 
deres kunder. Derfra har det fået stor betydning for 
forretningsudviklingen i sektoren og for kompeten-
cebehovene. For at være relevante i markedet skal 
videnservice-virksomheder kunne understøtte og 
hjælpe deres kunder i den transformation de gen-
nemgår.

Som en informant udtrykker det i et interview, er der 
en stor oprustning i gang.

”Det [den grønne omstilling, red.] kommer ikke til 
at fylde så meget hos os [internt i virksomheden], 
men det kommer til at fylde på den måde, at vi 
kan tale med ude ved vores kunder, så vi skal 
have en forståelse for grønne kompetencer, men 
det er også det. Men vi vil gerne have nogen i 
vores virksomhed, som kan hjælpe med synliggø-
relse ude ved virksomheden, sådan noget som 
klimaregnskab og LCA-analyse – og dem har vi 
allerede, men vi skal have flere, mange flere. Og 
det er ingeniører primært, men jeg ved ikke, om 
der også sidder andre. Men det bliver der rift om, 
det kan jeg love dig for, det bliver helt vildt. Der 
ved jeg ikke, hvad vi skal gøre for at få dem, vi 
skal bruge.”

De følgende to citater illustrerer også, at det for en 
rådgiver er essentielt at kunne levere i forhold til 
deres kunder på den grønne omstilling.

”Alle udbydere [af rådgiveropgaver, red.] har en 
dagsorden på bæredygtighedsområdet. Dem skal 
vi ramme. Det er et must for os at være kendt på 
dagsordenen, og vi får lavet mange værktøjer… 
for at gøre sig klog på verdensmål. Bæredygtig-
hed slår igennem alle steder, men jeg synes 
personligt ikke, det går hurtigt nok. Det er en 
vigtig dagsorden, og man slipper ikke uden om 
den”

”Den grønne omstilling betyder mange ting. Både 
som virksomhed, men også i forhold til vores 
produkter. Vores produkt er grønt, for vi laver 
software til kunder. Vi er fokuseret internt på 
forbrug, holdninger, og det kan vi også mærke, at 
det præger vores medarbejdere. De er opmærk-
somme her i virksomheden, men også privat. Vi er 
meget opmærksomme på, at vi er en virksomhed, 
der kan forandre andre virksomheders grønne 
agendaer. Det samme med nogle af de andre 
verdensmålsagendaer, der rammer vi dem alle 
sammen. Det er svært, hvad der ligger i det 
grønne, men det fylder meget. Det er i alt fra det, 
der er lavpraktisk til forretningsmæssigt.”

Fagligt betyder omstillingen, at virksomhederne

3. Omstillingsdagsordenen i sektoren
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inden for videnservice efterspørger kompetencer til 
det og rekrutterer efter det. I princippet er det 
mange forskellige fagligheder. I citatet trækker en 
rådgivervirksomhed det hårdt op ved at sige, at det 
er diskvalificerende, hvis man som ansøger ikke 
kender til verdensmålene:

”Alle fagligheder kan knyttes til verdensmålene, 
og de skal gennemsyre vores virksomhed og måde 
at arbejde på. Det betyder, at hvis jeg står med to 
kandidater, der alt andet lige er lige dygtige men 
en ved noget om verdensmål, så vælger jeg dem. 
Det har jeg holdt foredrag om på AAU, og det 
arbejder de med der. De indarbejder flere steder 
verdensmålene i projektrapporter mm., bl.a. fordi 
vi har sagt, at vi sætter pris på, at kandidaterne 
kender FN 17. Du er, lidt hårdt sagt, diskvalificeret, 
hvis du ikke kender verdensmålene.”

Når videnservice-virksomhederne er spurgt til 
behovet for kompetencer, der kan understøtte den 
grønne omstilling, er billedet alligevel lidt blandet, jf. 
figur 4. Sektorens svarmønster viser , at der er en lidt 
større andel, der er meget ”enig” eller ”meget uenig” i 
at de får behov for kompetencer til den grønne 
omstilling og en mindre andel, der siger ”hverken 
enig eller uenig” i forhold til gennemsnittet af alle 
arbejdspladser i Nordjylland.

Alligevel er det overraskende, at det er under 50 pct., 
der mener, at de får behov for kompetencer til den 
grønne omstilling, og der er 30 pct., der enten er 
uenig eller meget uenig i, at de får behov for kompe-
tencer til den grønne omstilling. Svarene kan dække 
over, at det er opfattelsen i sektoren, at det er be-
grænset, hvad der skal til for, at en viden servicevirk-
somhed på de indre linjer omstiller sig.

Anm.: Videnservice: N= 91. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennem-

ført i efteråret 2021.

Figur 4: Andel arbejdspladser som ser et behov for kompetencer i relation 
til grøn omstilling i sektoren
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Når virksomhederne i sektoren er blevet spurgt om, 
hvem der skal bidrage med de grønne kompetencer, 
viser figur 5 tydeligt, at det er arbejdskraften med en 
mellemlang eller lang videregående uddannelse, . 
Det afspejler formentligt, at det er disse to typer 
arbejdskraft, der typisk udgør kernearbejdsstyrken i 
de fleste videnservice-virksomheder. 88 pct. har 
svaret, at det er medarbejdere med en lang videregå-
ende uddannelse, der skal bidrage med de kompe-

tencer, der kan understøtte virksomhedens grønne 
omstilling. Jf. anmærkningen under figuren er der 
kun få respondenter fra videnservice, som har 
angivet, at de får brug for kompetencer i relation til 
den grønne omstilling. Derfor skal nedenstående 
figur 5 ses som et billede på tendenserne i sektoren, 
men tolkning på de konkrete procentsatser skal 
gøres varsomt. Dette gør sig gældende for flere 
figurer i indeværende kapitel.
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Anm.: N= 40. 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.

Anm.: N= 40. 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.

Figur 5: Arbejdspladsernes behov for grønne kompetencer, efter 
uddannelsesniveau

Figur 6: Fagområder hvor arbejdspladserne forventer 
et behov for grønne kompetencer
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Men det er ikke nødvendigvis helt entydigt, hvor kompetencerne skal anvendes, hvis man er en videnservicevirk-
somhed som selv i det store billede har et mindre klimaaftryk. Det synes svarene at vise, der er gengivet i figur 6. 
55 pct. har svaret ”ved ikke” på spørgsmålet om, hvilke forretningsfunktioner eller fagområder, der får behov for 
grønne kompetencer. Ellers ses det, at det er i virksomhedens forretningsudvikling og i produktionen, som i en 
videnservicekontekst må oversættes til de projekter, som virksomhederne typisk leverer for deres kunder.
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Anm.: N= 91 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 7: Faglige kompetencer i forhold til grøn omstilling som 
arbejdspladserne anser som relevante for organisationens fremtid
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3.2 Automatisering, digitalisering og behovet for 
STEM-kompetencer

Den anden stærke driver som har betydning for 
kompetencebehovene som FremKom4 projektet har 
taget under behandling er digitalisering og automa-
tisering.

Analysen af videnservicesektoren bekræfter kun, at 
det er en væsentlig drivkraft for sektoren især i 
forhold til videnservice-virksomhedernes rådgivning 
til deres kunder. Som ved den grønne omstilling 
afstedkommer også digitaliseringen en efterspørgsel 
fra videnservice-virksomhedernes kunder, og denne 
efterspørgsel skal videnservice-virksomhederne 
kunne imødekomme.

Det udtrykkes tydeligt i de to citater, hvor vidtræk-
kende en forretningsmæssig betydning som digitali-
sering og automatisering forventes at få for videnser-
vice-virksomhedernes kunderelationer:

”Det går kun en vej [med digitalisering, automati-
sering, kunstig intelligens, red], og det er opad. 
Jeg tror, der bliver en kæmpe kamp om dem, der 
kan alt med digitalisering. Om så det er at lave 
machine learning eller AI ud fra data. Der er så 
meget tryk på. I det offentlige begynder man også 
at se efter de løsninger.”

”Vores strategiske tiltag går på, at vi tror, at vi kan 
bygge nogen motorer [systemer eller løsninger, 
red.], som kan hjælpe andre virksomheder. Så 
overtager vi alt det, der hedder simpelt bog-
holderiarbejde, det frigiver plads i virksomheden, 
og der er økonomi i det for virksomheden og for 
os. Hvis det skal lykkes, er vi nødt til at have et 
apparat til at udvikle de processer. Der skal vi 
have nogen til at hjælpe os, vi henter både hjælp 
udefra og bygger selv, men der skal vi bruge alle 
STEM-kompetencer, og det bliver stigende frem-
over. Og det er både via eksterne konsulenter, 
men vi er også ved at lave en afdeling, der selv 
kan stå for det.”

Leveringen af ydelser, der trækker på STEM-kompe-
tencer, er også det, som ifølge nogle virksomheder i 
branchen, skal give den vækst, som vi beskrev i 
kapitel 2, man tror, man kan opnå:

”Vi har lagt ny strategi, der lige er rullet ud, og der 
forventer vi at vækste til det dobbelte, eller næ-
sten. 80% procent større. Det er en kombination 
af, at vi mener, at vi er de bedste, men så har vi 
også taget nogle strategiske tiltag med nogle af 

produkterne. Vi tænker, at der er nogen områder, 
hvor vi åbenlyst kan spille ind og hjælpe dem med 
at effektivisere med digitalisering. Noget af den 
vækst, den finder vi jo også ved at stjæle fra de 
andre, så det er ikke bare 1-1 vækst. Det er, fordi vi 
tager noget nyt til os, digitalisering.”

To tredjedele af videnservice-virksomhederne 
angiver, at STEM-integratorkompetencer bliver mere 
vigtige eller meget mere vigtige frem mod 2026, jf. 
den midterste figur i figur 8. Integratorkompetencer 
er et udtryk for at evne at få digitale løsninger til at 
virke og skabe værdi forretningsmæssigt i de proces-
ser som virksomheden har, og som digitale løsninger 
kan understøtte. Det kan både være i produktionen, i 
salget eller i administrationen i en virksomhed.

I øvrigt er alle tre figurer i figur 8, og ikke kun den 
der vedrører STEM-integratorkompetencer, højre-
skæve, hvilket understreger betydningen af 
STEM-kompetencer for sektoren. Det er kun en lidt 
mindre andel, der angiver at STEM-brugerkompeten-
cer bliver vigtigere. Det er omkring 50 pct., der har 
svaret at de dybere tekniske kompetencer, for 
eksempel programmerings- og udviklerkompeten-
cer, bliver vigtigere. Samtidig vurderer meget få, at 
de forskellige typer STEM-kompetencer bliver mindre 
vigtige, end de er nu.
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Det står frem i et interview med en videnvirksomhed, 
hvad det forretningsmæssige går på, når det drejer 
sig om at understøtte kunderne med digitale løsnin-
ger, som videnservicevirksomheden leverer:

”Vi skal også lave løsninger for kunderne, som 
giver dem mulighed for at løse det på nemme 
måder. Digitaliseringen er nøglen til deres kerne-
forretning. Vores folk skal have indsigt i regn-
skabskrab plus omsætte det i digitale løsninger 
hos kunden. Man skal have forståelse for pro-
cesoptimering hos kunden [samtidig med den 
faglige viden om regnskaber, red]. Digital viden 
ændrer sig hele tiden, og det er så svært at finde 
ud af det. Evnen til hele tiden at udnytte digitale 
muligheder forretningsmæssigt er vigtigt for 
fremtiden.”

For en teknisk rådgiver er brug af data og kunstig 
intelligens også noget, der åbner nye forretningsmu-
ligheder og gevinster for kunderne. Eksemplet i dette 
citat fra et interview med en teknisk rådgiver ansku-
eliggør, at den digitale dagsorden rykker kraftigt og 
vil stille store krav til rådgiverne, der skal kunne levere 
løsningerne.

”Data er guld, og det næste er, hvordan vi bruger 
data til at skabe kunstig intelligens. I dag kan 
man styre gravemaskiner via et program. Der 
behøver ikke sidde en mand. Det samme med drift 
og vedligehold af forsyningssystemer. Tidligere 
brugte man kameraer i hele kloaksystemet, men 

nu har vi den kunstige intelligens, der kan sige 
noget om kloakkernes alder, tilstand, jordlag, og 
de kan sige sandsynligheden for, hvor noget er 
galt, og så inspicerer man kun den del med 
kamera. Den form for intelligens vil blive efter-
spurgt. Det samme gælder alt, der knytter sig til 
3D, og hele den virtuelle verden, så folk kan gå en 
tur i bygningen, inden den er lavet. Hele den 
verden er der tryk på.”

Igen er det som ved den grønne omstilling medar-
bejderne med en lang videregående uddannelse, 
som skal have STEM-kompetencer, men ikke udeluk-
kende. 69 pct. har svaret, at det er denne gruppe, jf. 
figur 9, men også medarbejdere med mellemlange 
uddannelser og ledelsen skal have STEM-kompeten-
cer på et eller andet niveau.

Anm.: N= 91 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 8: Arbejdspladsernes forventninger til betydning af STEM-
kompetencer i sektoren
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Anm.: N= 91. 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: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Figur 9: Uddannelsesgrupper hvor arbejdspladserne vurderer, at det bliver 
vigtigt at have STEM- i fremtiden kompetencer
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3.3 Medarbejderdagsorden

Medarbejderdagsordenen er en samlet betegnelse, 
som vi har anvendt i FremKom4-analysen, om den 
trend, der handler om, at især yngre medarbejdere 
fremadrettet har nogle øgede forventninger og krav 
til deres arbejdsplads, for at den opleves som attrak-
tiv.

Krav og forventningerne retter sig mod, at arbejds-
pladserne skal tilbyde medarbejdere udviklingsmu-
ligheder, muligheder for at få indflydelse og medbe-
stemmelse, samt en mening med at arbejde det 
pågældende sted.

Medarbejderdagsordenen bliver aktuelt i et 
rekrutterings- og fastholdelsesperspektiv, fordi der 
ses klare tendenser til, at yngre medarbejdere ikke 
bliver på den samme arbejdsplads på samme 
måde, som tidligere generationer er blevet det. De 
bliver nemlig ikke på arbejdspladsen, hvis arbejds-
pladsen ikke lever op til medarbejdernes forvent-
ninger.

Det følgende citat fra interviewet med en videnser-
vicevirksomhed illustrerer pointen.

Der er klart en større tendens til mindre loyalitet fra 
medarbejdere. XYZ-generationer er mindre loyale. De 
yngre medarbejdere har et krav om et formål med 

det, de laver, og ellers finder de en anden organisati-
on. Det er ikke så udtalt i branchen endnu, men det 
skal nok komme. […]Vi skal være bedre til at tilbyde et 
arbejdsliv i balance og have en evne til at give 
feedback. […] Vi har en ret høj turnover i forvejen fordi 
industrien og virksomheder henter deres medarbej-
dere hos revisorer. Mange vil outsource økonomiaf-
delingen til dem, men derfor har de stadig behov for 
controllers. Outsourcingtendens vil blive forstærket. 
Fokus på at turnover ikke sker internt i branchen og 
til konkurrenter.

Spørgsmålet er, om der i sektoren er tilstrækkelig 
stor opmærksomhed om de parametre, der er en del 
af medarbejderdagsordenen? De fem parameter, 
der indgår, og nogle andre parametre, er der blevet 
spurgt ind til i spørgeskemaundersøgelsen. De fem 
parametre er: indflydelse på egne opgaver, at se et 
større formål med jobbet, varierende arbejdsopga-
ver, udfordrende arbejdsopgaver og fleksible ar-
bejdstider

Resultatet fremgår af figur 10. Det fremgår, at det 
kun er på udfordrende arbejdsopgaver blandt de fem 
parametre, at sektoren gennemsnitligt vægter dem 
højere. De øvrige parametre vægtes lavere eller på 
samme niveau som alle andre nordjyske arbejdsplad-
ser.
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Anm.: Videnservice: N= 91. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Der kan vælges flere svar.

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

Det er for så vidt et markant resultat givet den meget skrappe konkurrence om arbejdskraften som videnvirk-
somhederne befinder sig i, jf. også kapitel 2. Noget kunne tyde på, at der er mere at gøre her.

Figur 10: Elementer, som arbejdspladserne vurderer, gør tiltrækning/ 
fastholdelse af medarbejdere nemmere
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Sektoren vægter efter- og videreuddannelse. Det 
fremgår af figur 12 nedenfor, hvor tre fjerdedele 
angiver, at efter- og videreuddannelse er vigtig for at 
begrænse arbejdskraftudfordringerne. En lige så stor 
andel angiver, at det bliver vigtigere, at virksomhe-
derne påtager sig et større ansvar for den nødvendi-
ge uddannelse. En lavere andel angiver, jf. figuren til 

højre i figur 11, at der er et behov for et tættere 
samarbejde.

Billedet som figur 11 tegner flugter med, at dele af 
sektoren i hvert fald anvender efter- og videreuddan-
nelse til at rekruttere dygtigere medarbejdere med. 
De stilles betalt uddannelse i udsigt, hvis de ansættes 
i virksomheden.

4. Behovet for efter- og videreuddannelse i sektoren
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Som en videnvirksomhed udtrykker det investeres 
der generelt meget i efter- og videreuddannelse.

”Det gør vi hele tiden, vores uddannelsesprogram 
er massivt, vi bruger mange millioner hvert år til 
uddannelse. For en medarbejder som ikke er på 
universitetet eller andet, så sætter vi 50 timer af 
hvert år til alle medarbejdere, og det er bare til 
intern undervisning.”

I sammenligning med andre virksomheder i Nordjyl-
land, så er andelen, der forventer at ville gøre mere 

brug af efter og videreuddannelse blandt videnvirk-
somheder den samme, ca. 50 pct., jf. figur 12. Det kan 
netop være et udtryk for, at der er en selvforståelse 
om, at man allerede investerer meget. Dele af 
sektoren, dvs. revisionsfirmaerne, er jo også pålagt 
ved lov at efteruddanne deres medarbejdere i et vist 
antal timer.

Det er et bredt udsnit af måder, som der efterspør-
ges efteruddannelse på. Universiteterne ser ud til at 
være en vigtig leverandør sammen med private 
udbydere, jf. figur 13.

Anm.: N= 91. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Anm.: Videnservice: N= 91. Regionalt gennemsnit: N= 1.556.

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

Figur 11: Arbejdspladsernes syn på efter- og videreuddannelse som mulig 
løsning på fremtidigt arbejdskraftbehov

Figur 12: Arbejdspladsernes forventninger til øget brug af efter- og 
videreuddannelse i de kommende fem år
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Iøjnefaldende er det, at der er højere forventninger til 
at efter- og videreuddannelse skal ske inden for 
STEM og forretningsudvikling. 35 pct. har forventnin-
ger til, at det bliver relevant at efter- og videreuddan-
ne indenfor STEM., jf. figur 14 mod et regionalt 
gennemsnit på 17 pct. Den relativt højere andel i 
sektoren svarer godt til den betydning som 

STEM-kompetencer vil have for sektoren fremadret-
tet. Som det også fremgår af figur 14, er topscoreren; 
forretningsudvikling, over områder hvor det bliver 
relevant at efter- og videreuddanne medarbejdere. . 
Det angives af 49 pct., mens det regionale gennem-
snit er 33 pct. Grønne kompetencer er prioriteret af 
35 pct. svarende til det regionale gennemsnit.

Anm.: Videnservice: N= 91. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Der var muligt at vælge flere typer.

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

Anm.: Videnservice: N= 91. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Det var muligt at angive flere områder

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

Figur 13: Arbejdspladsernes forventninger til hvordan efter- og 
videreuddannelsen vil foregå

Figur 14: Arbejdspladsernes forventninger til områder, hvor efter- og 
videreuddannelse bliver relevant i de kommende fem år
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