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1 Sammenfatning
På vegne af de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Øst- og Nordjylland, har 
Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord igangsat en analyse af behovet for at rekruttere og opkvalificere 
medarbejdere i industrivirksomheder, hvor eksport udgør en høj andel af virksomhedernes 
omsætning.

Analysen bygger på tre interviews med brancherepræsentanter fra hhv. 3F Nordjylland, 
Dansk Industri Midtjylland og Dansk Metal Aalborg, samt 12 interviews med større og mindre 
industrivirksomheder i Øst- og Nordjylland, hvis eksport og fremtidige eksportmuligheder er 
påvirkede som følge af COVID-19 epidemien.

Analysen er igangsat på baggrund af et ønske om at undersøge, hvordan COVID-19 pandemien 
har påvirket industrivirksomhederne og deres behov for arbejdskraft. Herunder om COVID-19 
pandemien sætter krav til nye kompetencer i virksomhederne, som VEU-indsatsen i RAR-områderne 
med fordel kan målrettes. Analysen er udarbejdet af COWI A/S og er gennemført i perioden oktober 
til december 2020. Analysen afrapporteres i ét samlet analysenotat, men indeholder afsnit, der er 
særskilte for de to RAR-områder.
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Her fremhæves analyses fem hovedkonklusioner: 

1. De interviewede virksomheder har haft forskellige oplevelser af, hvordan COVID-19 har udfordret 
produktion og omsætning, både for eksport og handel i Danmark. Nogle virksomheder er 
således påvirket negativt og er det fortsat, andre virksomheder har været påvirket, men 
er kommet tilbage på sporet igen, mens andre virksomheders omsætning ikke har været 
markant udfordret. Pandemiens påvirkning opleves af virksomheder som pludselig og 
nærmest uden varsel. Virksomhederne forventer, at det er en forbigående situation, som ikke 
kan sammenlignes med finanskrisens varighed. Det betyder også, virksomhederne ikke ser 
markante ændringer i kompetencebehovet, men har større fokus på at komme godt igennem 
krisen med deres produkter, medarbejdere og kunder.   

2. Der er generelt en ”hold-vejret-tilgang” hvor virksomhederne 
venter på at markedet vender tilbage til normalen, snarere 
end virksomhederne der skal tilpasse sig. Derfor vurderer vi 
ikke, at virksomhedens kompetencebehov har ændret sig 
markant fra før COVID-19. Dog har vi på baggrund af de 
15 interviews identificeret tre centrale temaer, hvor vi ser, at 
COVID-19 har forstærket behovet for kompetenceudvikling 
og opkvalificering.

3. Tema 1: De interviewede virksomheders største udfordringer 
har været, og er fortsat, på salgssiden snarere end 
produktionssiden. Nedgangen i ordrebogen under COVID-19, 
har skabt et øget fokus på at finde nye kunder og for nogle 
også at komme ind på nye markeder. Ifølge de interviewede 
virksomheder, har dette krævet en helt ny måde at tænke 
salg på. Flere virksomheder oplever situationen som 
“fastfrosset”, og at det er svært at få igangsat en udvikling  
på kundesiden.

4. Tema 2: Vi kan konstatere, at mange af de interviewede virksomheder har svært ved at koble en 
strategi for grøn omstilling sammen med vækst i omsætningen, hvilket virksomhederne oplever 
som en forudsætning for at arbejde med grøn omstilling. Flere af de interviewede virksomheder 
oplever dog, at kundernes efterspørgsel efter grønne produkter og processer stiger og at 
arbejdsstyrken finder grønne arbejdspladser attraktive. Vi anbefaler derfor, at det i dialogen 
med virksomhederne konkretiseres, hvordan grønne kompetencer kan bidrage til forretningens 
omsætning og vækst.

5. Tema 3: På baggrund af interviews, er det vores vurdering, at flere af virksomhederne har svært 
ved at integrere den accelererende teknologiske og digitale udvikling i virksomhedens drift og 
produktion, herunder hvordan Industri 4.0 teknologier i praksis kan optimere produktionen, 
og hvordan omstillingsprocessen igangsættes. Vi vurderer, at det er afgørende, at RAR 
sammenmed offentlige erhvervsfremmeaktører bidrager til at understøtte virksomhederne i at 
øge indsigt og forestillingskraft med hensyn til, hvordan teknologierne kan omsættes. Det kan 
bl.a. være brugen af kunstig intelligens i analyseopgaver, brugen af sensorer til at opsamle 
og videregive data om status i produktionen (IoT), mobile logistikrobotter som kan bruges til 
monteringsopgaver eller lagerstyring mv. Derudover ser vi med COVID-19, et øget behov for at 
styrke medarbejdernes grundlæggende digitale kompetencer.
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2 Indledning 
På vegne af de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Øst- og Nordjylland, har 
Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, igangsat en analyse af behovet for at rekruttere og opkvalificere 
medarbejdere i industrivirksomheder, hvor eksport udgør en høj andel af virksomheders omsætning. 

Analysen er igangsat på baggrund af et ønske om at undersøge, hvordan COVID-19 pandemien 
har påvirket industrivirksomhederne og deres behov for arbejdskraft. Herunder om COVID-19 
pandemien sætter krav til nye kompetencer i virksomhederne, som VEU-indsatsen i RAR-områderne 
med fordel kan målrettes.

Afsættet for analysen er den antagelse, at COVID-19 pandemien har påvirket virksomhedernes 
eksportmuligheder negativt, og dermed udfordret virksomhedernes fremtidige salgsarbejde og 
forretningsgrundlag. Analysen skal således pege på områder, hvor VEU-indsatsen kan målrettes 
og skabe sammenhæng mellem det, der udfordrer virksomhedernes forretningsgrundlag, og den 
tilhørende kompetenceudvikling.

Analysen er udarbejdet af COWI A/S og er gennemført i perioden oktober til december 2020. 
Analysen afrapporteres i ét samlet analysenotat, men indeholder afsnit, der er særskilte for de  
to RAR-områder.
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2.1 METODE

Analysen bygger på tre interviews med brancherepræsentanter fra hhv. 3F Nordjylland, 
Dansk Industri Midtjylland og Dansk Metal Aalborg, samt 12 interviews med større og mindre 
industrivirksomheder i Øst- og Nordjylland, hvis eksport og fremtidige eksportmuligheder er 
påvirkede som følge af COVID-19 epidemien. Derudover har vi afholdt en analyseworkshop, 
hvor analysens foreløbige resultater er blevet kvalificeret og nuanceret af virksomhederne. Fem 
af de interviewede virksomhedsrepræsentanter deltog, samt alle tre brancherepræsentanter  
fra 3F, DI og Dansk Metal. Input fra workshoppen inddrages i analysen på lige fod med input  
fra interview.

Udvælgelse af 
delbrancher og 
virksomheder

De 12 virksomheder repræsenterer forskellige grene af industrien og er en variation af 
eksportvirksomheder, der opererer på forskellige markeder og med forskellige produkter.    

Virksomhederne er udvalgt gennem STARs værktøj ‘Virksomhedsoverblikket’, hvor det er muligt 
at udsøge virksomheder i de to RAR-områder, som efterspørger, eller minder om en virksomhed 
som efterspørger, givne stillingsbetegnelser. For at finde frem til relevante industrivirksomheder, 
har vi i dialog med AMK Midt-Nord valgt at se nærmere på delbrancher i industrien i hhv. 
Øst- og Nordjylland, som har flest virksomheder der efterspørger en eller flere af følgende 
tre stillingsbetegnelser: Industritekniker, Industrioperatør og Procesoperatør. Ud fra denne 
bruttoliste, har vi kvalitativt udvalgt 12 virksomheder med eksport til interview:

Tabel 1 Overblik over virksomhedsinterview

Østjylland Maskinforarbejdning, fremstilling af 
maskiner, metalkonstruktioner, løfte- og 
håndteringsudstyr og andre færdige 
metalprodukter

20-199 ansatte Virksomhed 1

20-199 ansatte Virksomhed 2

>200 ansatte Virksomhed 3

Fremstilling af plastprodukter samt køle- 
og ventilationsanlæg

20-199 ansatte Virksomhed 4

20-199 ansatte Virksomhed 5

>200 ansatte Virksomhed 6

Nordjylland Maskinforarbejdning, fremstilling af 
maskiner, metalkonstruktioner, løfte- og 
håndteringsudstyr og andre færdige 
metalprodukter

20-199 ansatte Virksomhed 7

20-199 ansatte Virksomhed 8

>200 ansatte Virksomhed 9

Fremstilling af fødevare (Forarbejdning 
og konservering af fisk, krebsdyr og 
bløddyr, undtagen fiskemel samt friske 
bageriprodukter)

20-199 ansatte Virksomhed 10

20-199 ansatte Virksomhed 11

Fremstilling af bygningstømmer 
og snedkeriartikler i øvrigt samt 
byggematerialer af beton

>200 ansatte Virksomhed 12

2.2 LÆSEVEJLEDNING

Forude sammenfatning og indledning, indeholder analysen et analyseafsnit og et 
anbefalingsafsnit. 

Analyse. I analysen præsenteres virksomhedernes aktuelle behov for arbejdskraft og fremtidige 
rekrutteringsbehov, herunder hvilke aktuelle behov og muligheder for kompetenceudvikling,  
som vi vurderer at der er opstået i forbindelse med COVID-19 pandemien, og hvor der kan være 
et potentiale for at styrke virksomhedernes forretningsgrundlag gennem kompetenceudvikling 
og opkvalificering. Analysen vil således understøtte de konkrete anbefalinger der præsenteres  
i kapitel 4.

Anbefalinger. På baggrund af analysen, vil vi præsentere konkrete anbefalinger til, hvor  
VEU-indsatsen kan målrettes og skabe sammenhæng mellem det, der udfordrer 
virksomhedernes forretningsgrundlag, og den tilhørende kompetenceudvikling.
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3 Virksomhedernes 
kompetencebehov 

Analysen introducerer kort, hvordan virksomhederne er blevet påvirket af COVID-19 pandemien og 
hvilke forventninger virksomhederne har til fremtiden (afsnit 3.1). Derefter afdækker vi i en tematisk 
analyse virksomhedernes aktuelle behov for arbejdskraft og kompetenceudvikling af  
egne medarbejde-re (afsnit 3.2 og 3.3). Analysen tager 
udgangspunkt i COVID-19 pandemiens aktuelle påvirkning på 
industrien, men har også et sigte på virksomhedernes langsigtede 
behov for arbejdskraft og kompetenceudvikling og om, og 
hvordan, COVID-19 pandemien har påvirket dette. 

Grundlaget for analysens konklusioner, er som nævnt i alt 15 
interview med brancherepræsentanter (fra 3F Nordjylland, Dansk 
Industri Midtjylland og Dansk Metal Aalborg) samt større og mindre 
industrivirksomheder i Øst- og Nordjylland, hvis eksport  
og fremtidige eksportmuligheder er påvirkede som følge af 
COVID-19 epidemien.

Analysen opbygges tematisk ud fra tre temaer (se figur til højre). 
De tre te-maer er identificeret ud fra interviewene, og er områder 
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hvor vi ser, at COVID-19 pandemien har skabt et behov for kompetenceudvikling og opkvalificering. 
Disse vil blive uddybet og differentieret på de to RAR-områder i afsnit 3.2 og 3.3. 

Analysen er udarbejdet af COWI A/S og er gennemført i perioden oktober til december 2020. 
Analysen afrapporteres i ét samlet analysenotat, men inde-holder afsnit, der er særskilte for de  
to RAR-områder.

3.1 COVID-19 I INDUSTRIEN

Der er ikke et entydigt billede af, hvordan industrien er ramt af COVID-19. Vi kan konstatere, at 
de interviewede virksomheder i industrien har haft meget forskellige oplevelser af, hvordan COVID-19 
pandemien har påvirket deres produktion, både ift. eksport og handel i Danmark. På baggrund af 
de 12 interviews med virksomheder, ser vi en tendens til at dette også gør sig gældende på tværs af 
delbrancher, og at også virksomheder i samme delbrancher har oplevet COVID-19 forskelligt. Også 
brancherepræsentanterne fra hhv. 3F Nordjylland, Dansk Industri Midtjylland og Dansk Metal Aalborg 
fortæller, at det ikke er muligt at skabe et entydigt billede af COVID-19 pandemiens indflydelse på 
industrien. Nogle virksomheder er således påvirket negativt og er det fortsat, andre virksomheder 
har været påvirket, men er kommet tilbage på sporet igen, mens andre virksomheders omsætning 
ikke har været markant udfordret. 

Virksomheder med en bred produktion, har klaret sig bedst igennem krisen. Hvordan 
virksomhederne har været påvirket af COVID-19 afhænger f.eks. af hvor stærkt virksomheden har 
stået før COVID-19 og produktionens bredde (hvor sårbar man har været overfor enkeltmarkeder). 
En variation i produkter og markeder, har givet virksomhederne mulighed for at fokusere på de 
produkter, hvis efterspørgsel ikke har været nedadgående, og på den måde afbøde nedgang i 
omsætningen. Der er også en tendens til at virksomheder, som forud for COVID-19 har investeret i 
nye produkter og udstyr eller omlagt produktionen, også er kommet nemmere gennem krisen – dog 
med en mindre vækst end forventet før COVID-19.

Tendens til at underleverandører har været hårdest ramt af COVID-19. Blandt de interviewede 
virksomheder er der en tendens til, at det er underleverandører, der har været og er mest ramt af 
krisen. Det gælder på tværs af delbrancher og RAR-område. F.eks. har flere af de store fabrikker i 
bilindustrien i Europa været lukket ned, hvilket i høj grad har påvirket de danske underleverandører til 
dette marked.

Krisestemning i foråret. Stort set alle interviewede virksomheder fortæller om en krisestemning i 
foråret, hvor de værst tænkelige scenarier er blevet drøftet. Nogle virksomheder har i realiteten været 
nødsaget til at fyre medarbejdere, mens flere har kunne fastholde deres medarbejdere ved at have 
dem på fordeling eller benytte sig af kompetenceudvikling. Der er generelt en ”hold-vejret-tilgang” 
hvor virksomhederne venter på at markedet vender tilbage til normalen, snarere end virksomhederne 
der skal tilpasse sig.

“Det er vigtigt at være på forkant ift. en dialog med virksomhederne om en 
opkvalificeringsindsats. Hvis virksomheden først har besluttet sig for at opsige 
medarbejdere, så kan det være svært at ændre deres plan. Så man skal fange dem 
inden og være meget mere opsøgende.” Interview med brancheaktør. 

COVID-19 har krævet en agil og omstillingsparat produktion. Flere virksomheder på tværs af 
både Østjylland og Nordjylland giver udtryk for, at COVID-19 har udfordret deres måde at tænke 
produktionsudvikling og forretningsudvikling på. Udover at udfolde produktionen og indtage nye 
produkter, kan det f.eks. også handle om at producere til lager, og på den måde holde produktionen 
oppe. Sidstnævnte kræver dog en større risikovillighed for virksomheden og stiller krav om kapital. 
Som produktionschefen i en større produktionsvirksomhed fortæller: 

”Vi kæmper en kamp med at øge vores salg. Det er meget generelt for markedet – 
salg, salg, salg. Noget nyt for os er at producere mere til lager, men meget af det, vi 
laver, er kundespecifikt. Det betyder, at vi ikke kender ordrerne på forhånd. Vi forsøger 
nu ud fra historik at lave nogle, vi tror vil blive solgt, når vi har lav aktivitet. (…) Vi har 
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også taget produkter ind i huset, som vi ikke havde før. F.eks. [firmanavn]-produkter, 
som vi for et år siden ikke ville have rørt ved. Før var vi meget firkantede om, at vi 
skulle lave vores [produktet], men det marked er ikke stort nok, når sådan noget som 
COVID-19 rammer.” Produktionschef i større produktionsvirksomhed i metalbranchen 
i Nordjylland.

COVID-19 har krævet omstilling i produktionen. Derudover fortæller stort set alle virksomhederne, 
at COVID-19 har krævet en omstilling til nye vilkår i produktionen, ift. afstandskrav, afspritning og 
vagtplanomlægning til skiftehold. Enkelte virksomheder giver også udtryk for, at der blandt deres 
medarbejdere har været en vis frygt for at blive smittet med COVID-19, hvilket har stillet nye krav til 
kommunikation fra ledelsen for at skabe et trygt arbejdsmiljø. 

Risiko for forsinkelse i ordrenedgang. For flere virksomheder på tværs af delbrancher og RAR-
områder, gælder det, at det først er i løbet af efteråret 2020 der har vist sig en ordrenedgang. Der 
har altså været en vis forsinkelse på ordretilgangen, da de allerede indgående ordrer i mange tilfælde 
ikke har været aflyst. Dog har det været oplevelsen, at der siden foråret har været en markant 
nedgang i bestillinger, hvilket indikerer en forsinkelse i bølgen af ordrenedgang og at virksomhederne 
altså potentielt set står over for en anden bølge i krisen. Dog fremhæver enkelte virksomheder, at 
det politiske system har været hurtigere med støtteordninger og en generel politisk reaktion på 
situationen, end f.eks. under finanskrisen, hvilket kan være med til at afbøde det lidt. Derudover er 
der en tendens til, at luksusvareproduktionen (designprodukter, luksusfødevare mm.) oplever større 
nervøsitet overfor den nærmere fremtid end de resterende produktioner. Generelt frygtes det, at de 
havner i samme situation som under finanskrisen, hvor det var luksusvarerne der blev skåret fra i 
privatforbruget. 

“Industrien har rigtig mange underleverandører - der er en forsinkelse i det. 
Ordrebogen er et flow, og underleverandøren leverer ind ret tidligt. Så det kan godt 
være at det der vil være et ophold på sigt”. Interview med brancheaktør. 

Nye og forstærkede kompetencebehov inden for salg, grøn omstilling, digitalisering og 
automatisering. Vi har identificeret tre centrale temaer, hvor vi ser at der er potentiale for en 
målrettet opkvalificeringsindsats i industrien; Nye markeder og proaktivt salg, Grøn omstilling og 
bæredygtighed samt Digitalisering og automatisering. Det er både potentialer som er opstået, eller 
blevet forstærket, i regi af COVID-19, men også områder hvor virksomhederne også før COVID-19, 
har haft et udpræget kompetencebehov. De tre temaer vil herunder blive analyseret særskilt på RAR-
område. En del betragtninger har vi observeret på tværs af RAR-områder og delbrancher, hvilket 
også vil fremgå af anbefalingerne i kapitel 4. 

3.2 KOMPETENCEBEHOV HOS VIRKSOMHEDER I RAR ØSTJYLLAND

Vi har interviewet i alt seks industrivirksomheder med eksport i Østjylland. I det følgende vil vi 
afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft og kompetenceudvikling inden for de førnævnte 
centrale tre temaer. 

› Tre virksomheder inden for delbranchen “Maskinforarbejdning, fremstilling af maskiner, 
metalkonstruktioner, løfte- og håndteringsudstyr og andre færdige metalprodukter” 

› Tre virksomheder inden for delbranchen “Fremstilling af plastprodukter samt køle- og 
ventilationsanlæg”. 

3.2.1 Nye markeder og proaktivt salg

Nedgangen i ordrebogen under COVID-19, har skabt et øget fokus på at finde nye kunder og for 
nogle også at komme ind på nye markeder. Flere af de interviewede virksomheder i Østjylland, på 
tværs af delbrancher, fortæller at dette har krævet en helt ny måde at tænke salg på. Det er i mange 
tilfælde ikke muligt at besøge deres kunder fysisk, og salgsarbejdet skal derfor klares virtuelt. Flere 
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virksomheder oplever situationen som “fastfrosset”, og at det er svært at få igangsat en udvikling  
på kundesiden. 

Virksomhederne fremhæver følgende oplevelser og behov inden for nye markeder og  
proaktivt salg:

› Behov for at arbejde med virtuelle leads og virtuel gennemgang af produktionslinjer. 
Hvordan arbejder man effektivt med virtuelle leads? Og hvordan finder man åbninger for 
mersalg, når man ikke kan være fysisk til stede over for hinanden? Udover at de nye virtuelle 
markedsrelationer stiller nye krav til sociale virtuelle kompetencer, er der tilmed behov for nye 
faglige metoder. I tilbudsarbejdet er det f.eks. ofte et krav, at produktionslinjen gennemgås med 
kunden, hvilket før COVID-19 foregik på et kundebesøg. Flere af de interviewede virksomhederne 
er usikre på, hvordan man kan løse denne opgave virtuelt, og hvilke digitale redskaber der kan 
understøttet dette (se anbefaling 3). 

“Det er den kulturelle forståelse, der er den største forandring eller udfordring: Vi 
er vant til at tage ud og holde møder. Det er svært at fornemme, hvad der sker 
blandt menneskerne i et møde, når det er virtuelt. Og at åbne døre til nye relationer 
og kunder - det kulturelle møde. Også der, ligger der noget interessant i at kigge 
mere fremad: Lige nu kommer der ikke nogen nye ordre ind. Vi skal have fundet 
ud af at klæde folk på kompetencemæssigt, hvor vi finder de nye leads virtuelt; at 
køre eksportsager virtuelt. Særligt inden for kulturer som tidligere har været bygget 
meget på personlige relationer. Hvis vi stadig skal kunne være med og ikke vælges 
fra ift. andre virksomheder, der ligger tættere på geografisk, så skal vi foretage nogle 
ændringer.” Produktionsvirksomhed i metalbranchen i Østjylland. 

› Ny måder at tænke internationale kunderelationer og kulturforståelse på. De nye virtuelle 
salgsvilkår er i høj grad en udfordring for salgsarbejdet på tværs af landegrænser og kulturer. I 
forbindelse med internationale kunder, er det er en forudsætning i mange kulturer (især i Asien), 
at der opbygges personlige relationer, før man begynder at tale forretningsmuligheder. Hvordan 
gør man det nu, hvor det ikke er muligt at rejse ud til kunderne? Hvis ikke virksomhederne skal 
tabe eksportsalget til virksomheder, der geografisk er placeret tættere på kunderne, så er det 
nødvendigt at arbejde med, hvordan man laver salgsarbejde med internationale kunder – især 
kunder fra kulturer, hvor den fysiske relations opbygning og den personlige relation traditionelt 
set har fyldt meget? Derfor er der øget behov for kulturforståelse, herunder for lande og kunders 
virtuelle kultur (se anbefaling 5). 

”Den største udfordring er, at fremtiden er meget mere usikker. Kunderne er meget 
tilbageholdende med at træffe beslutninger. Vi agerer fint med vores nuværende 
kunder, som har fin forståelse for vores situation, men at skulle få nye kunder og nye 
markeder er forbundet med markant større usikkerhed. Eksportkunderne har ikke lyst 
til at sætte noget i gang (…). Vi er voldsomt udfordret på, at vi skal gøre tingene på en 
ny måde. Den måde, vi normalt gør tingene på, kan ikke lade sig gøre. Vi kan f.eks. 
ikke rejse ud og besøge kunder”. Produktionsvirksomhed i Østjylland.

› Brug for kompetencer inden for markedsanalyse og kundekortlægning. For at kunne søge 
nye markedsmuligheder og sikre en mere fleksibel produktion, oplever flere af de interviewede 
virksomheder et øget behov for at kunne søge viden om nye markeder. En indgang til nye 
markeder vil sikre, at virksomhedernes salg spredes ud, hvilket gør virksomheden mindre sårbar 
overfor nedgang i dele af markedet. Kompetencer inden for markedsanalyse og kundekortlægning 
er ikke et behov der er opstået med COVID-19, og er noget som især de større virksomheder har 
et konstant fokus på (se anbefaling 4). 
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3.2.2 Grøn omstilling og bæredygtighed

Vi kan konstatere, at mange af de interviewede virksomheder har svært ved at koble en strategi 
for grøn omstilling sammen med vækst i omsætningen, hvilket virksomhederne oplever som 
en forudsætning for at arbejde med grøn omstilling. For at virksomhederne skal finde det 
relevant at satse på en grøn forretningsudvikling, vurderer vi, at det er afgørende at det grønne 
kompetenceområde konkretiseres, så værdien bliver tydelig for virksomheden (se anbefaling 9). 

Virksomhederne fremhæver følgende oplevelser og behov inden for grøn omstilling  
og bæredygtighed: 

›  Væk fra Buzz-words. Det er afgørende at dialogen med virksomhederne om den grønne 
omstilling og bæredygtighed konkretiseres, og at grøn omstilling nedbrydes til et praktisk niveau. 
Flere af virksomhederne ser grøn omstilling som et buzz-word, hvor konteksten bliver alt for 
flyvende og politisk. Der bliver talt om grønne kompetencer i flæng, men hvad vil det egentligt sige 
at have grønne kompetencer? (se anbefaling 9).

› Kundernes efterspørgsel efter ‘den grønne produktion’ stiger. Som en direktør fra en mindre 
produktionsvirksomhed fortæller: “Hvis vi kigger på kundesiden om de er klar til at betale, så er 
der mange steder hvor det ikke er muligt endnu. I vindmølleindustrien er de f.eks. meget klar til 
at tale om det. Men stadig ikke klar til at betale. Man kigger ikke ind i hele Supply Chain, men det 
kommer.” (5). Vi ser derfor klart et potentiale i at hjælpe virksomhederne med at få italesat hvilke 
fordele, der kan være i at styrke deres grønne produktioner. Det er imidlertid også vores indtryk, at 
mange af de interviewede virksomheder faktisk har en bæredygtig og grøn produktion, eller er på 
vej mod én, men at de netop ikke er vant til at italesætte det inden for den grønne begrebsramme. 
Alle virksomheder kan f.eks. se et forretningsperspektiv i at mindske spild og genanvende 
restprodukter  (se anbefaling 9).  

”Vi gør noget internt i virksomheden, ift. at tænke grønt, men det er for at spare 
omkostninger, ikke for det grønne. Ingen af vores kunder vil betale, så det gør vi ikke 
(…). Det er ikke en del af deres købskriterie. Der er ikke efterspørgslen for det – men 
vi skal ikke være blinde for det [den grønne omstilling]. Vi kan ikke komme i tanke om 
kompetencekurser, vi skal kunne sende dem på. Lyset slukker selv. Og jeg har ikke 
en chauffør, jeg kan lære om dieselbesparelser. Vi kan ikke sende medarbejdere på 
kurser i det.” Produktionsvirksomhed i metalbranchen i Østjylland.

3.2.3 Digitalisering og automatisering

Selvom de fleste af de interviewede virksomheder, også før COVID-19, arbejder med digitalisering og 
har øje for at forstærke både medarbejdernes grundlæggende digitale kompetencer og digitalisering 
af produktionen, har COVID-19 skabt et øget behov for at blive endnu bedre til det og sætte det i 
system hos virksomhederne.

”Hvis vi kigger internt, har corona gjort, at vi er kommet 3-4 år længere frem på 
digitaliseringsplan. Det har været en gave. Det er også sket for vores kunder. Når 
vores kunder ikke længere kan have besøg af deres kunder eller teknikere, så skal 
de også digitaliseres yderligere. Der har vi en unik mulighed for at gå ind og hjælpe 
dem yderligere. De er mere modtagelige over for den hjælp nu end før corona. Vi kan 
bruge nogle af vores løsninger til at hjælpe dem.” Produktionsvirksomhed i Østjylland.

Virksomhederne fremhæver følgende oplevelser og behov inden for digitalisering og 
automatisering: 

› Virksomhederne efterspørger grundlæggende digitale kompetencer. COVID-19 har uden tvivl 
sat nye krav hos virksomhederne ift. at kunne omstille sig til brug af digitale redskaber. Det gælder 
f.eks. redskaber til digital kommunikation og digital kundehåndtering, hvorigennem det er muligt 



BEHOV FOR REKRUTTERING OG OPKVALIFICERING HOS  
EKSPORTVIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN I NORD- OG ØSTJYLLAND

13 

at fremvise og teste produkter. Derudover oplever flere af de interviewede virksomhederne et øget 
behov for at udarbejde og implementere digitaliseringsplaner og -strategier. Der er opstået nye 
kompetencebehov inden for virtuel ledelse, tips og tricks til det sociale, og helt generel viden om, 
hvordan man bedst bruger de digitale platforme til at udføre sit arbejde (se anbefaling 6).

”Rejse- og virksomhedsrestriktioner har igennem corona-krisen påvirket samarbejdet 
imellem virksomheder og medarbejdernes muligheder for dialog, møder og rejser. 
Digitale medier har fået en større betydning igennem perioden (…)” Kølevirksomhed  
i Østjylland.

› Behov for hjælp til at afsøge digitale og teknologiske potentialer. På tværs af de interviewede 
virksomheder, oplever vi et behov for at få viden om hvilke muligheder der er for at optimere 
virksomhedens processer digitalt og teknologisk. Det gælder både for salgsarbejdet, men vi 
vurderer også, at virksomhederne med fordel kan inspireres til nye løsninger for hvordan den 
fysiske produktion kan samtænkes med den digitale verden. Som Ingeniørforeningen i Danmark 
(IDA) netop har offentliggjort, har kun omkring 40 % af danske produktionsvirksomheder en høj 
eller meget høj automatiserings- og digitaliseringsgrad . Der er således et stort potentiale for at 
flere produktionsvirksomheder får implementeret Industri 4.0 teknologier i produktionen – det 
gælder f.eks. automatiseret dataudveksling, industrirobotter, 3D-printere, elektronisk supply chain 
management, Internet of Things mv. (se anbefaling 7). 

› COVID-19 har skabt en ny digital kundekultur. Som også nævnt under ‘Nye markeder og 
proaktivt salg1’, har COVID-19 krævet, og kræver stadig, en hel ny kultur for digital og virtuel 
kundekontakt. Virksomhederne oplever generelt at deres eksisterende kunder, er nemmere at 
“pleje” og holde en virtuel kontakt med. Modsat opleves der stor usikkerhed forbundet med at gå 
ind på nye markeder, og hvordan man gør det, når rejse ikke er muligt. 

”Vi har mange rejser og besøger mange kunder, installerer produkter mv. Det er vi 
meget udfordrede på. Det er vi begyndt at finde løsninger på: Virtuelle løsninger 
på fabriks-test. Vi begynder også at arbejde med andre teknologier, som er blevet 
speedet op i den her proces. Vi prøver at arbejde med det digitale, og det er 
kompetencer, som vi allerede har, men det er også noget vi skal forholde os ekstra til. 
(…) Ledelsesmæssigt er der helt klart et kompetencebehov til at klæde lederne på til 
den nye virkelighed (…). Det forsvinder ikke igen det med at arbejde hjemmefra, bare 
fordi corona stopper. Det er en indikation på, at vi nok skal vænne os til, at der godt 
kan dukke nye kriser op igen.” Maskinfremstillingsvirksomhed i Østjylland.

› Stor efterspørgsel efter kompetencer inden for softwareudvikling, automatik og betjening 
af maskiner. Virksomhederne oplever også uafhængigt af COVID-19 et behov for medarbejdere 
med kompetencer inden for softwareudvikling, robotteknologi og kunstig intelligens, generel 
automatik og betjening af maskiner (industriteknik). En virksomhed beskriver det sådan, at behovet 
for nye kompetencer stiger hurtigere, end arbejdskraften kan følge med. Som nævnt ovenfor, er 
det dog svært for mange virksomheder at være konkrete på hvilke nye teknologier der kunne være 
relevante for netop deres produktion (se anbefaling 8). 

3.3 KOMPETENCEBEHOV HOS VIRKSOMHEDER I RAR NORDJYLLAND

Vi har interviewet i alt seks industrivirksomheder med eksport i Nordjylland. I det følgende vil vi 
afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft og kompetenceudvikling inden for de førnævnte 
centrale tre temaer. 

› Tre virksomheder inden for delbranchen “Maskinforarbejdning, fremstilling af maskiner, 
metalkonstruktioner, løfte- og håndteringsudstyr og andre færdige metalprodukter” 

 1 Hvor langt er danske virksomheder med industri 4.0? (IDA, oktober 2020).
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› To virksomheder inden for delbranchen “Fremstilling af fødevarer” 

› Én virksomhed inden for delbranchen “Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt 
samt byggematerialer af beton.”

3.3.1 Nye markeder og proaktivt salg

Ligesom i Østjylland, oplever mange af de interviewede nordjyske industrivirksomheder at 
COVID-19 har medført en ordrenedgang, hvilket tvinger virksomhederne til at fokusere på salg. 
At være virksomhed i Nordjylland har tilmed medført særlige udfordringer, da virksomhederne har 
oplevet at nogle af deres kunder har været usikre på, om de særlige restriktioner i Nordjylland i 
efteråret 2020 har påvirket virksomhedernes leverancer. For at denne usikkerhed ikke forgrener 
sig, giver virksomhederne udtryk for, at det har været særligt nødvendigt at være opmærksom på 
kunderelationen og være proaktiv. Virksomhederne bemærker, at det altid er væsentligt for dem at 
være proaktive, men at nedgangstider som COVID-19 understreger behovet. 

Virksomhederne fremhæver følgende oplevelser og behov inden for nye markeder og  
proaktivt salg:

› Flere og nye salgskompetencer i virksomhederne. Som det også er tilfældet i Østjylland, har 
virksomhederne i Nordjylland et øget fokus på udvikling af nye kompetencer til at varetage salg og 
dialog rettet mod kunden, hvilket for nogle virksomheder indebærer, hvordan man produktudvikler 
til et nyt marked. For flere virksomheder på tværs af delbrancher, er vejen ud af krisen netop at få 
viden om nye og alternative markeder (se anbefaling 4). 

CASE: Corona-situationen har gjort det tydeligt for direktøren, at de leverer et meget specifikt 
luksusprodukt inden for fødevareindustrien. Han mener, at det godt kunne være relevant for dem at 
sætte gang i kompetenceudvikling for at bruge COVID-19 situationen til at løfte virksomheden: 

”Det, man burde gøre, hvis det var muligt midt i det her, er at forsøge at udvikle både 
produkter og salg ift. at sprede salget mere ud til forbrugerne via detailsektoren. Det 
er ikke en sektor, der er særlig interesseret i det her produkt, så for at nå ud til dem 
skal vi have udviklet nogle kompetencer, der retter sig mere direkte mod forbrugeren 
(…). Vi skal nå ud til forbrugerne – de ved ikke, hvordan de kan bruge produktet.” 

I denne situation skal de kunne omtænke produktet – og altså produktudvikle til et nyt marked. 
Virksomheden har tidligere gjort brug af kompetenceudvikling fra private leverandører. Det har 
omhandlet produktudvikling. Medarbejderne skal uddannes i behovet for produktet, der gør 
det muligt at komme ind på et nyt marked. Når de skal ind på et nyt marked, er det også en ny 
baggrund, de skal afdække. I forhold til det offentlige udbud af efteruddannelse udtaler direktøren, at 
der bliver for meget spild – uddannelsen bliver ofte for generel – i forhold til, hvad virksomheden har 
brug for, at deres medarbejdere oplæres i. 

”Uddannelse er meget specifik – hvad er uddannelse? For os er uddannelse også en 
viden om markeder og alternative markeder andre steder.” 

Ifølge direktøren kan nye medarbejdere ikke direkte bruge det, som de lærer fra uddannelsen, 
men er nødt til at få det udbygget, og derfor sørger de for at have kompetencer til at lave egne 
uddannelsesprogrammer. Fødevarevirksomhed i Nordjylland (10). 

› COVID-19 har skabt et øget behov for virtuelle kunderelationer. Hvordan etablerer man en ny 
kunderelation virtuelt? De interviewede virksomheder oplever, at det er nemmere for dem at sælge 
mere til eksisterende kunder, men at det er udfordrende at starte relationer op med nye kunder. 
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Hvordan skaber man et tillidsfuldt forhold til en ny kunde? Her særligt i forhold til nye internationale 
kunder. De oplever, at kunderne på eksportmarkedet gerne vil mødes fysisk, når der er tale om 
større investeringer. Hvad er alternativet, når det p.t. ikke er muligt? Vi kan derfor konstatere, at 
virksomhederne har et behov for at opkvalificere deres sælgere i virtuel relationsopbygning og brug 
af digitale redskaber til salg (se anbefaling 3).

“I forhold til salg kunne man godt bruge perioden til at opkvalificere sælgere til, at 
de blev dygtigere til relations opbygning og dygtigere til at bruge digitale redskaber 
til salg. Vi har vænnet os lidt til at bruge de virtuelle redskaber, som nok vil fortsætte 
fremadrettet”. Fødevarevirksomhed i Nordjylland.

3.3.2 Grøn omstilling og bæredygtighed 

Ligesom det gjaldt virksomheder i Østjylland, kan vi konstatere, at der blandt de interviewede 
produktionsvirksomheder i Nordjylland ikke er tradition for at tale om grøn omstilling. Flere af 
virksomhederne har en pragmatisk tilgang til det grønne, som f.eks. at bruge så lidt strøm som 
muligt eller at udvikle produkter, der er så optimerede som muligt, og dermed også mere holdbare 
og bæredygtige. Dog ser de ikke nødvendigvis sig selv som nogle, der har en bæredygtig 
produktion. På den baggrund, vurderer vi, at der derfor også her kunne være et behov for en 
større forståelse af, hvordan grøn omstilling hænger sammen med forretningsudvikling og at se 
forretningsperspektiverne i det.    

Virksomhederne fremhæver følgende oplevelser og behov inden for grøn omstilling og 
bæredygtighed:  

› Grøn omstilling skal konkretiseres. Det handler i høj grad også for de Nordjyske virksomheder, 
at nedbryde og konkretisere hvad det vil sige at arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed i et 
fremstillingsperspektiv. Hvordan kan grønne kompetencer hjælpe til at forbedre bundlinjen? Hvad 
er grønne kompetencer, og hvilke kurser kan være relevante? En direktør fra en metalvirksomhed 
fortæller, at han har set på mulighederne for kompetenceudvikling inden for grøn omstilling, men 
ser det ikke som interessant (se også anbefaling 9).  

”Det ville være spild af tid. Det er for ukonkret det, der udbydes. Vi får mest ud 
af de kurser som er mere brancheorienterede – jo mere specifikke jo bedre, men 
det er jo klart, at det kan føre til bredt pensum for at dække flere virksomheder. 
Nogle gange oplever vi, at det bliver for bredt, og vi ikke får noget ud af det”. 
Produktionsvirksomhed i Nordjylland. 

› Stor forskel på delbranchers fokus på grøn omstilling. Der er umiddelbart stor forskel på hvor 
langt de forskellige delbrancher er ift. en strategi for grøn omstilling. Det afhænger i høj grad af hvor 
stor efterspørgslen på kundesiden er. Dog viser der sig en tendens til at der er et tydeligt potentiale 
for at styrke arbejdet med grønne strategier i træindustrien. Som en HR-chef udtrykker: 

“Det [grøn omstilling] er noget, der skal være med i vores strategi. Søge midler. Gøre 
os selv klar til. Vinduesindustrien er generelt en branche, der er bagefter. Vores kunder 
kommer også til at kræve mere grøn produktion. Det er vi nødt til at forholde os til. 
Jeg ved ikke, hvorfor vi har været så meget bagud.” Produktionsvirksomhed inden for 
træindustrien i Nordjylland.

› Grøn omstilling giver forbedret employer branding. Samme HR-chef fortæller, at de tydeligt 
kan mærke at arbejdstagerne også i højere grad ønsker at arbejde for “grønne” virksomheder, som 
tager et samfundsansvar ift. den grønne omstilling og bæredygtighed. En grøn produktion kan 
dermed også styrke virksomhedernes mulighed for at rekruttere den arbejdskraft, man har brug for.  

3.3.3 Digitalisering og automatisering

Ligesom det viste sig for virksomhederne i Østjylland, oplever de interviewede industrivirksomheder 
i Nordjylland også, at den digitale udvikling har accelereret under COVID-19. Det gælder i høj grad i 
forhold til brugen af digitale kommunikationsredskaber. Dog lægger de nordjyske virksomheder også 
meget vægt på behovet for digitale kompetencer til produktionen. 
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Virksomhederne fremhæver følgende oplevelser og behov inden for digitalisering og 
automatisering:

› Behov for viden om robotteknologi og automatiseringskompetencer. Næsten alle de 
adspurgte virksomheder oplever uafhængigt af COVID-19, et behov for medarbejdere med 
kompetencer inden for automation til at betjene robotter. Ligeledes er det helt centralt, at 
virksomhederne har behov for flere industriteknikere. Enkelte virksomheder giver udtryk for, at 
det kan være svært at finde de relevante kurser når der opstår et behov for at opkvalificere deres 
medarbejdere inden for dette område (se anbefaling 7 og 8). 

“Automatiseringsdelen er en kæmpe mangel – opstilling af maskiner, styring af 
maskiner, fejlfinding, flow i maskinerne. Det er altså kurser, som det har været lidt 
svært at finde (…) Det er en udfordring at samle volumen på det. Jeg kunne jo godt 
tænke mig at samle flere medarbejdere – at spotte to personer i hver fabrik, og så 
gøre det på tværs. (…) Det er bare alfa omega, at man kan tilpasse opkvalificering til 
vores behov. Deltagerantallet er det, som vi falder på. Vi kommer til at betale så meget 
for de tomme pladser. Det er det, som de private kurser kan, men her får man ikke 
godtgørelsen” Virksomhed i træindustrien i Nordjylland. 

› Digitalisering har effektiviseringspotentiale. For nogle af de interviewede virksomheder 
opleves digitalisering, ligesom grøn omstilling, som et buzz-word. Det opleves, at der bliver 
talt om digitalisering i flæng, uden at det præciseres hvilke potentialer der er i digitaliseringen – 
herunder hvilke, hvordan, nye teknologier kan optimere produktionen. Dog fremhæver flere, at 
det modsat grøn omstilling og bæredygtighed er tydeligt for ledelserne at digitalisering har et 
effektiviseringspotentiale i sig, og således kan ses på bundlinjen (se anbefaling 7).  
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4 Anbefalinger til RAR 
Østjylland og RAR 
Nordjylland 

På baggrund af analysen, vil vi her præsentere anbefalinger til, hvor VEU-indsatsen kan være 
relevant for virksomheder med eksport, der er påvirket af COVID-19 pandemien. Anbefalingerne 
peger på, hvor VEU-indsatsen kan målrettes og skabe sammenhæng mellem det, der udfordrer 
virksomhedernes forretningsgrundlag, og den tilhørende kompetenceudvikling.

RAR kan ikke løse alle udfordringer med beskæftigelsessystemets værktøjer, men vi vurderer, at  
RAR kan bringe anbefalingerne i spil det samarbejde, som rådene har regionalt mellem 
erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesaktører. Det gælder i høj grad anbefaling 3, 4, 5, 
7 og 8. Når det f.eks. handler om omstilling til Industri 4.0 og digitalt salg, er det ofte en afgørende 
forudsætning at få opkvalificeret medarbejdere og sikret muligheder for at rekruttere kvalificeret 
arbejdskraft.

Ud fra interviewene, vurderer vi, at virksomhederne i hhv. RAR-Østjylland og RAR-Nordjylland 
oplever stort set samme kompetencebehov, hvorfor de ni anbefalingerne gælder for begge  
RAR-områder.
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Anbefaling 1 Hold øje med underleverandører og luksusvareproducenter. Generelt er alle virksomheder 
(uafhængig af størrelse) interesserede i at holde på deres medarbejdere, og finde løsninger 
så virksomheden kommer bedst muligt igennem nedgangstider. Blandt de interviewede 
virksomheder er der en tendens til, at det er underleverandører og producenter af luksusvarer, 
der har været og er mest ramt af krisen. 

Anbefaling 2 Hav fokus på det, der allerede virker. Der er i forvejen gode modeller og erfaringer med 
opkvalificering, der tilgodeser virksomheders aktuelle behov. Vi anbefaler, at der arbejdes med 
at skaleres modeller og forløb op (eller ned) og overføre dem til nye områder (både geografisk 
og metodisk). F.eks. er AMK Midt-Nord i samarbejde med bl.a. Dansk Metal ved at opskalere et 
CNC-forløb til maskinvirksomheder i Nordjylland. Et forløb, som der er gode erfaringer med fra 
Midtjylland. Forudsætningen er en konkret og innovativ dialog med virksomheder og skoler om 
at få sammensat et forløb der giver værdi. 

Anbefaling 3 Understøt virksomhederne i proaktivt og virtuelt salg. COVID-19 stiller nye krav til, hvordan 
virksomheder holder gang i salg og ordrebog. Flere af de interviewede virksomheder vil gerne 
blive bedre til at have virtuel kontakt med kundernes, og herigennem bedre kunne følge op 
på nye salgsmuligheder. Meget mersalg har tidligere foregået ude hos kunderne, hvilket 
COVID-19 har sat en stopper for - især for eksport og internationale kunder. Mange af de 
interviewede virksomheder giver udtryk for, at det er svært at finde metoder og redskaber til 
hvordan kontakten til kunderne kan foregå. Vi anbefaler derfor, at RAR sikrer at virksomhederne 
understøttes i at udforske koblingen mellem Industri 4.0 teknologier og salgsarbejdet, så 
virksomhedernes kontakt til kunderne ikke begrænses til de digitale kommunikative redskaber 
som f.eks. Teams og Skype. Det er vores vurdering, at flere af de interviewede virksomheder, 
generelt har en begrænset digital redskabskasse, og mangler kompetencer til at udsøge og 
tage flere relevante teknologier i brug til formålet. F.eks. hvordan Virtuel Reality kan bruges til 
at opleve en produktion digitalt via en IPad, eller hvordan Argumented Reality kan supplere 
virkeligheden med et digitalt lag, så man f.eks. kan se en færdig bygning eller et produkt før 
arbejdet sættes i gang.

Anbefaling 4 Udstyr virksomhederne med kompetencer inden for markeds- og risikoanalyse og 
kundekortlægning. Som nævnt, oplever flere af de interviewede virksomheder et øget 
behov for at kunne søge viden om nye markeder. Kompetencer inden for markedsanalyse og 
kundekortlægning er ikke et behov der er opstået med COVID-19, og er noget som især de 
større virksomheder har et konstant fokus på. På baggrund af de 12 interviews, ser vi dog 
en tendens til at behovet for analytiske kompetencer, herunder at kunne vurdere potentialet i 
og risikoen ved nye muligheder, er blevet forstærket af COVID-19, særligt hos SMV’erne og 
virksomheder som producerer få produkter. 

Anbefaling 5 Tænk kreativt sammen med virksomhederne – hvordan opbygger man relationer virtuelt? 
Virksomhederne oplever i høj grad at COVID-19 har udfordret måden at skabe nye relationer 
på. Det gælder særligt på eksportområdet, hvor virksomhederne oplever at rejserestriktionerne 
negativt påvirker salgsarbejdet. Hvis ikke virksomhederne skal tabe eksportsalget til 
lokale virksomheder, der geografisk er placeret tættere på kunderne, er det afgørende at 
virksomhederne omlægger metoden for deres traditionelle internationale salgsarbejde. Det 
handler i høj grad om kulturforståelse og tillids- og relationsopbygning, som er essentielt især for 
kunder fra andre kulturer end den vestlige. F.eks. for kulturer som den asiatiske, hvor middage, 
værtsgaver, rundvisninger og den personlige relation skal etableres før der tales forretning.  

Anbefaling 6 Styrk medarbejders grundlæggende digitale kompetencer. Hos flere virksomheder, ser 
vi en skævvridning i medarbejdergrupperne: Dem der var gode til digitalisering før COVID-19 
bliver endnu bedre, og dem der havde svært ved det før, får endnu sværere ved det nu. Denne 
udvikling kan VEU-indsatsen med fordel adressere. Navnlig hos kortuddannede medarbejdere 
kan der være behov for almen opkvalificering, forud for den faglige, for at kunne følge med. 
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Anbefaling 7 Faciliter virksomhedernes overgang til Industri 4.0. For nogle af de interviewede 
virksomheder opleves digitalisering, ligesom grøn omstilling, som et buzz-word. Det opleves, 
at der bliver talt om digitalisering i flæng, uden at det konkretiseres hvilke potentialer der 
er i digitaliseringen. På baggrund af flere interviews, er det således vores vurdering, at 
virksomhederne har svært ved at integrere den accelererende teknologiske og digitale udvikling 
i virksomhedens drift og produktion, herunder hvordan Industri 4.0 teknologier i praksis kan 
optimere produktionen, og hvordan omstillingsprocessen igangsættes. Dog fremhæver flere, 
at det modsat grøn omstilling og bæredygtighed er tydeligt for ledelserne at digitalisering 
har et effektiviseringspotentiale i sig. Det gælder for både produktionen, lager- og logistik, 
administration, salg- og markedsføring samt udvikling og samspil med kunder. Vi anbefaler 
således, at RAR sikrer, at virksomhederne faciliteres i processen mod at forstå, hvordan 
nogle opgaver kan redefineres gennem teknologien, og herved skabe mere værdi, for både 
virksomheden og kunder. 

Anbefaling 8 Understøt og øg industriens automatiseringsgrad. Uafhængigt af COVID-19, delbrancher 
og geografi, giver stort set alle de interviewede virksomheder udtryk for at der er høj 
efterspørgsel, og mange steder mangel på, kompetencer inden for automatisering i industrien. 
Ifølge de interviewede virksomheder, er der særligt behov for både industriteknikere og ikke-
faglærte som kan betjene maskiner og robotter, sikre fejlfinding og flow i maskinerne mv. 
samt udviklingskompetencer i produktionsdesign og programmering. Som IDA’s førnævnte 
analyse viser, er den traditionelle metalindustri og maskinindustri mindre automatiseret end 
de øvrige, hvor især plast-, glas- og betonindustrien og fødevareindustrien er automatiseret 
i højere omfang2. På den baggrund vurderer vi, at det er afgørende, at RAR sammen med 
offentlige erhvervsfremmeaktører bidrager til at understøtte virksomhederne i øge deres 
automatiseringsgrad. Det kan bl.a. være brugen af kunstig intelligens i analyseopgaver, 
brugen af sensorer til at opsamle og videregive data om status i produktionen (IoT), mobile 
logistikrobotter som kan bruges til monteringsopgaver eller lagerstyring mv. 

Anbefaling 9 Italesæt grønne kompetencer og tydeliggør hvordan de skaber værdi for virksomhederne. 
Flere af de interviewede virksomheder oplever, at kundernes efterspørgsel efter grønne 
produkter og processer stiger og at arbejdsstyrken finder grønne arbejdspladser attraktive. 
En grøn og bæredygtig produktion er derfor et vigtigt aktiv på et marked, hvor der kan være 
rift om kunder eller medarbejdere med den rette profil. Som nævnt i anbefaling 4, ser vi på 
baggrund af interviewene en tendens til at behovet for analytiske kompetencer er forstærket 
under COVID-19. Vi kan konstatere, at flere af de interviewede virksomheder har øje for 
f.eks. at reducere spild og genanvende restprodukter, men vi vurderer dog også, at flere af 
virksomhederne ikke har sat denne proces i system. Vi anbefaler derfor, at det i dialogen med 
virksomhederne konkretiseres, hvordan grønne kompetencer kan bidrage til forretningens 
omsætning og vækst.

  2 Hvor langt er danske virksomheder med industri 4.0? (IDA, oktober 2020).
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