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Sammenfatning 
Denne rapport handler om rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft i produktion-, transport-, 

service- og engrosvirksomheder Næstved kommune og Sydsjælland. Udgangspunktet er 10 teser, der alle er 

relateret til den landsdækkende udfordring omkring rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Teserne er 

analytisk besvaret ved hjælp af et spørgeskema, som 437 virksomheder i Sydsjælland, heraf 205 

virksomheder i Næstved kommune, har udfyldt i perioden oktober til december 2016. 

Hvad angår forventningerne til rekruttering frem mod 2020, så tilkendegiver halvdelen af virksomhederne 

med 2 eller flere ansatte, at rekrutteringssituationen kan blive en udfordring i forhold til vækst og 

konkurrenceevne. 

Hvad angår de seneste 12 måneder, så tilkendegiver cirka hver tredje virksomhed, at de har haft 

udfordringer med rekruttering. De har særligt haft udfordringer med rekruttering af ingeniører, 

salgsmedarbejdere, teknikere, chauffører, it-medarbejdere, mekanikere, smede, montører, 

anlægsgartnere, regnskabs-/økonomimedarbejdere og elektrikere. 

Virksomhederne er meget specialiserede, og deres behov for kompetencer varierer generelt i forhold til 

brancherne. Enkelte kompetencer efterspørges dog på tværs af brancher: salg, service, marketing, IT, 

kundebetjening, sprog og kommunikation.  

44 procent af de virksomheder, som har forsøgt rekruttering i 2016, giver udtryk for, at deres indsats ikke 

var god nok. De samme virksomheder angiver ansøgernes manglende faglige forudsætninger frem for 

personlige forudsætninger, som årsag til deres rekrutteringsudfordringer. En anden primær parameter de 

angiver er manglende tid til rekrutteringsopgaven. 

Der ses en tendens til, at de helt små og de store virksomheder oplever rekrutteringsudfordringer i 

modsætning til de mellemstore. De store angiver, at de gjorde hvad de kunne. De små erkender, at de 

kunne have gjort mere. Virksomhederne anvender i gennemsnit 2-3 rekrutteringskanaler. Herudover er der 

en tendens til, at virksomhederne i omegnsbyerne oplever større udfordringer end virksomhederne i 

Næstved by. 

Den aktuelle udfordring omkring mangel på kvalificeret arbejdskraft er allerede en velkendt problemstilling 

for virksomheder, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer mv. 

Hensigten med denne rapport er, at skabe et detaljeret lokalt grundlag, som udgangspunkt for dialog og 

initiativer mellem allerede involverede aktører, der bl.a. tæller virksomheder, Næstved Kommune, Dansk 

Industri, Dansk Metal, 3F, EUC Sjælland, Erhvervsakademi Sjælland, ZBC og VUC. 

Som afsender på rapporten, initiativtager og facilitator samler Næstved Erhverv aktørerne med henblik på 

en, i første omgang, kortsigtet initiativplan, som har til formål at adressere denne rapports konklusioner. 
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Baggrund 

Næstved Erhverv har gennem de senere år erfaret, at tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft 

er en stigende udfordring for virksomhederne i Næstved kommune.  Erfaringerne understøttes af 

landsdækkende og regionale rapporter, hvilket skaber grundlag og afsæt for denne lokale rapport, som har 

følgende formål:  

1. At øge detaljeringsniveauet vedrørende Næstved kommune i forhold til, hvad de regionale og 

landsdækkende rapporter tilbyder. 

2. At afdække virksomhederne i Næstved kommunes historiske og fremtidige rekrutterings- og 

kompetencebehov. Herunder afdækkes en eventuel forskel mellem udbud og efterspørgsel af 

kvalificeret arbejdskraft. 

3. At skabe grundlag for dialog og initiativer, der kan imødegå virksomhedernes udfordringer med 

rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. 

4. At inkludere vores tætliggende samarbejdskommuner, Vordingborg kommune, Faxe kommune og 

Stevns kommune, således at dialog og initiativer (punkt 3 ovenfor) har mulighed for et bredere 

afsæt. 

I oktober 2016 udsendte erhvervsorganisationerne i Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns et elektronisk 

spørgeskema til i alt 3.526 CVR numre. I Næstved kommune til 1.677 CVR numre. Spøgeskemaets formål 

er/var at belyse punkterne ovenfor.  

Da vinduet for besvarelse lukkede i december 2016, havde i alt 437 virksomheder besvaret, hvilket giver en 

svarprocent på 12 for alle fire kommuner. I Næstved kommune er der 205 besvarelser, hvilket ligeledes 

giver en svarprocent på 12. Herudover er langt størstedelen af virksomhederne i Næstved kommune små, 

hvilket også afspejles i denne rapport. 91 procent af besvarelserne i Næstved kommune kommer fra 

virksomheder med 1-19 ansatte. 

Modtagerne af spørgeskemaet er fokuseret og afgrænser sig til virksomheder, der er beskæftiget inden for 

brancherne:  

 Industriel produktion - metal, jern, plast, elektronik, papir, møbler eller kemiske produkter 

 Anden fremstilling - fødevare, tekstil, træ o. lign. 

 Transport og logistik 

 Information, tele, IT og filmproduktion 

 Videnservice & rådgivning – eks. arkitekt- og ingeniørvirksomheder, konsulenter m.v.  

 Engroshandel - og handel med biler, motorcykler m.v. 

 Service, sikkerhed, kontor og administration 

 Rengøring, ejendomsservice og renovation 
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Næstved Erhvervs 10 teser 

1. Aktuelt og frem mod 2020 forventes det, at virksomhederne i Næstved kommune har 

rekrutteringsproblemer til gene for vækstmulighederne og konkurrencesituationen.  

2. Der ses et relativt nuanceret rekrutteringsbehov hos virksomhederne, hvor efterspørgslen efter 

udvalgte stillingsområder ikke matcher udbuddet anno 2015/2016. Denne udfordring forventes at 

fortsætte frem mod 2020. 

3. Virksomhedernes faglige kompetencebehov, ved ansættelse og opkvalificering af medarbejdere, 

afspejler, at virksomhederne er meget specialiserede og heterogene omkring deres kompetence-

forsyning. 

4. Der ses en signifikant forskel mellem brancherne og de kompetencer/stillinger de efterspørger – 

aktuelt og frem mod 2020. 

5. Ansøgernes manglende faglige forudsætninger for at kunne løfte opgaven forventes at være den 

primære årsag til rekrutteringsproblemer. De personlige egenskaber forventes i mindre grad at 

have betydning. 

6. Der er en sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse, og den udfordring de oplever, i forhold 

til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 

7. Udfordringerne i forhold til adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst i de mindre byer – uden for 

Næstved by. 

8. Mindst halvdelen af virksomhederne forventer at skulle rekruttere inden for de næste 12 måneder. 

9. Virksomhederne kunne godt selv gøre mere for at rekruttere. 

10. De lokale virksomheder har selv input og forslag til mulige tiltag, strategier eller løsninger, som kan 

sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Næstved kommune. 

 

 

 



  

5 
 

Tese 1 – Rekrutteringsproblemer til gene for vækst og konkurrence  

Aktuelt og frem mod 2020 forventes det at virksomhederne i Næstved kommune har rekrutteringsproblemer 

til gene for vækstmulighederne og konkurrencesituationen. 

 

”Forventer du, at rekrutteringssituationen vil være til gene for virksomhedens vækstmuligheder og 

konkurrencesituation frem mod 2020?” 

Tendensen er, at jo større virksomheden er, desto mere ses rekrutteringssituationen som værende til gene 

for virksomhedens vækstmuligheder og deres konkurrencesituation frem mod 2020. Hvis vi ser bort fra 

virksomheder, der har mellem 0-1 medarbejdere, tegner der sig et billede af, at rekrutteringssituationen 

frem mod 2020 kan blive til gene for virksomhedens konkurrenceevne og vækstmuligheder. 

 

Det er primært virksomheder inden for industriel produktion og transport & logistik der forventer at 

rekrutteringssituationen vil være til gene for deres vækstmuligheder og konkurrencesituation frem mod 

2020. 

 

Tabel 1 (Næstved kommune) 
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Tabel 2 (Sydsjælland) 

For Sydsjælland (Stevns, Faxe og Vordingborg) er tendensen den samme. De mindre virksomheder 

forventer ikke at rekrutteringssituationen vil være til gene for virksomhedens vækstmuligheder og deres 

konkurrencesituation frem mod 2020. De mellemstore virksomheder ser anderledes på det. De forventer, 

at deres rekrutteringssituation kan blive hæmmende for deres vækst og konkurrenceevne. 

Rekrutteringssituationens betydning neddrosles for virksomheder med over 100 ansatte (dog baseret på få 

besvarelser).  

 

 

 

 

 

Sammenligning: For Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set) er der 210 besvarelser. 

Der ses store som små forskelle: Vi har derfor valgt at lave en tilsvarende tabel, for hele 

Sydsjælland; Næstved, Faxe, Stevns og Vordingborg (Tabel 2, nedenfor). 
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Besvarelse af tese 1 

Aktuelt og frem mod 2020 forventes det, at virksomhederne i Næstved kommune har 

rekrutteringsproblemer til gene for vækstmulighederne og konkurrencesituationen. 

 

Svar: Uafhængig af branche og størrelse, forventer 42 procent virksomhederne, at rekrutteringssituationen 

kan være til gene for deres vækst og konkurrenceevne. Hvis virksomheder med 0-1 medarbejdere fjernes 

fra denne udregning er tallet 51 procent. Tesen kan ikke bekræftes i og med, at der er afvigelser i forhold til 

størrelse og branche. Dog kan det konkluderes, at en forholdsmæssig stor masse af virksomheder i 

Næstved kommune, forventer at opleve rekrutteringsproblemer frem mod 2020. 
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Tese 2 – Efterspørgsel matcher ikke udbud  

Der ses et relativt nuanceret rekrutteringsbehov hos virksomhederne, hvor efterspørgslen efter udvalgte 

stillingsområder ikke matcher udbuddet anno 2015/2016. Denne udfordring forventes at fortsætte frem 

mod 2020. 

 

Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft anno 2015/2016 

I Næstved kommune har 29 % af respondenterne, svarende til 55 virksomheder, angivet, at de har oplevet 

udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft de seneste 12 måneder.  

 

Figur 1 (Næstved kommune) 

Man skal have in mente, at undersøgelsen er domineret af de små og mellemstore virksomheder. Dette 

uddybes i tese 5, hvor ovenstående sættes lig virksomhedens størrelse. Dog kan vi konkludere at næsten 

2/3 del af de rekrutterende virksomheder inden for de seneste 12 måneder har oplevet 

rekrutteringsudfordringer – små som store. Over 50 procent af virksomhederne har til gengæld ikke skulle 

rekruttere. 

 

 

 

 

For de virksomheder (29 procent), som oplevede problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, spurgte 

vi; om de følte, at deres rekrutteringsindsats var tilstrækkelig. Til dette svarede 56 procent, at de gjorde, 

hvad de kunne (Se figur 2).  

 

Figur 2 (Næstved kommune) 

29% 

18% 

53% 

Har jeres virksomhed inden for de sidste 12 måneder haft problemer med 
at skaffe kvalificeret arbejdskraft?                                                                                                                          Ja - vi har oplevet problemer- små som

store

Nej - vi havde ingen problemer med at
finde den/de rigtige medarbejdere

Nej - vi har ikke skullet ansætte nogen

56% 
40% 

4% 

Føler du at jeres rekrutteringsindsats var tilstrækkelig? 

Ja - vi gjorde hvad vi kunne

Ja - men vi kunne godt have
gjort mere

Nej - vi burde have brugt flere
ressourcer

Sammenligning: I Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set) er tendensen den samme som i Næstved i 

forhold til den procentmæssige fordeling. 
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De fleste virksomheder mener, at deres rekrutteringsindsats var tilstrækkelig. Udfordringen med at skaffe 

kvalificeret arbejdskraft skyldes primært andre årsager end virksomhedernes egen (manglende) indsats.  

 

 

 

 

 

 

Lykkedes det (i sidste ende)for de 55 virksomheder at ansætte den/de medarbejdere, de i første omgang 

søgte? For 36,4 procent lykkedes det at finde en medarbejder (i sidste ende). For 40 procent lykkedes det 

til dels, hvorimod det ikke lykkedes for 23,6 procent. (Se figur 3) 

 

Figur 3 (Næstved kommune) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,4% 40,0% 

23,6% 

Ja Til dels Nej

Lykkedes det dig (i sidste ende) at ansætte den/de medarbejdere 
du i første omgang søgte? 

Ja Til dels Nej

Sammenligning: I Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set) er tendensen, at de i højere grad end i 

Næstved svarer, at de kunne have gjort mere – eller, at de burde have brugt flere ressourcer.  

 

50 % at virksomhederne erkender, at deres rekrutteringsmæssige indsats burde have været bedre.    

Sammenligning: I Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set) svarer de således: 

Ja: 22 % 

Til dels: 46 % 

Nej: 32 % 
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De 55 respondenter, der har oplevet rekrutteringsudfordringer (I Næstved kommune) - små som store er 

således fordelt mellem brancherne:  

Inden for hvilken branche er jeres virksomhed? 

Svar mulighed 
% af 

besvarelser 
Antal 

Industriel produktion - metal, jern, plast, elektronik, papir, møbler og kemiske vare 16 % 9 

Anden fremstilling - fødevare, tekstil, træ o. lign. 6 % 3 

Transport og logistik 13 % 7 

Information, tele, IT og filmproduktion 2 % 1 

Videnservice & rådgivning - fx arkitekt- og ingeniørvirksomheder, konsulenter m.m. 7 % 4 

Engroshandel - og handler med biler, motorcykler m.m. 9 % 5 

Service, sikkerhed, kontor og administration 9 % 5 

Rengøring, ejendomsservice og renovation 7 % 4 

Øvrig branche 31 % 17 

Antal besvarelser 100 % 55 

Tabel 3 (Næstved kommune) 

 

De stillingsområder/svarmuligheder, virksomhederne ser, afhænger af branchevalg. Dvs., hvis man fx 

afkrydser industriel produktion, er stillingsområderne tilpasset branchen. 

 

Ved hvilke stillingsområder er der oplevet rekrutteringsudfordringer de seneste 12 måneder: 

 

Tabel 4 (Næstved kommune)  

47 stillingsområder er listet i tabel 4, hvor 54 respondenter (én respondent er klikket ud af spørgeskemaet) 

på tværs af brancherne har oplevet udfordringer med tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Ovenstående 

tabel viser fx, at 7 ud af 54 virksomheder har oplevet udfordringer – små som store - i forhold til 

rekruttering af ingeniører de seneste 12 måneder. I alt indgik 132 forskellige stillinger på tværs af 

brancherne.  
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På hvilket niveau oplevede virksomhederne rekrutteringsudfordringer? 

 
Antal  %  

Alm. medarbejder – niveau 31 44 

Specialist – niveau 23 33 

Mellemleder/afdelingschef/værkfører – niveau 12 17 

Leder/chef/direktør – niveau 2 3 

Ved ikke 2 3 

I alt 70 100 % 

Tabel 5 (Næstved kommune) 

Hovedparten har oplevet rekrutteringsudfordringer på det alm. medarbejder niveau og/eller på specialist- 

niveau.   

 

 

 

Sammenligning: I hele Sydsjælland (Næstved, Faxe, Stevns og Vordingborg) er tendensen, at 

virksomhederne (primært)de sidste 12 måneder, havde udfordringer med at tiltrække: 

- Ingeniører 

- Salgsmedarbejdere 

- Teknikere 

- Regnskabs- og økonomimedarbejdere 

- Chauffører, fragt, distribution og blandet kørsel 

- Ufaglærte 

- Smede 

- Industriteknikere 

- Montører 

- Mekanikere 

- Servicemedarbejdere 

- Chauffører, persontransport 

- Maskinarbejdere 

- Svejsere 

- Rengøringsassistenter 
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Aktuelt og frem mod 2020 - forventer virksomhederne at opleve problemer med at finde de(n) rigtige 

medarbejdere? 

81 virksomheder svarede ja, mens 119 svarede nej. Igen må vi pointere, at der ikke er nogen distraktion 

mellem små, mellemstore og store virksomheder. Dette kommer under tese 5.   

Opgjort i procent svarer dette til, at ca. 40,5 procent af respondenterne forventer udfordringer med at 

finde de(n) rigtige medarbejdere – aktuelt og frem mod 2020. I denne sammenhæng ved vi ikke, om de har 

svaret nej, fordi de ikke forventer at skulle rekruttere, eller om det er fordi de ikke mener, at det bliver en 

udfordring. Der tegner sig et billede af, at virksomhederne forventer øget rekrutteringsudfordringer frem 

mod 2020 (se tabel 6). 

Har jeres virksomhed inden for de seneste 12 
måneder haft problemer med at skaffe kvalificeret 
arbejdskraft? 

Aktuelt og frem mod 2020 - forventer 
virksomhederne at opleve problemer med at finde 
de(n) rigtige medarbejdere? 
 

29 % svarede ja – (55 respondenter) 40,5 % svarede ja - (81 respondenter) 

Tabel 6 (Næstved kommune) 

 

Fakta: Af de 55 respondenter, der oplevede rekrutteringsvanskeligheder de seneste 12 måneder, forventer 

89 procent (48 respondenter) problemer med at finde de(n) rigtige medarbejdere – aktuelt og frem mod 

2020. 

 

 

 

 

 

 

Sammenligning: I Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set) svarer de således: 

 Alm. medarbejder – niveau: 44,9 % 

 Specialist – niveau: 29,1 % 

 Mellemleder/afdelingschef/værkfører – niveau: 15,2 % 

 Leder/chef/direktør – niveau: 5,7 % 

 Ved ikke: 5,1 % 

Sammenligning: I Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set) er tendensen den samme, i forhold til den 

procentmæssige fordeling:  

 De sidste 12 måneder: 29,7 % - 69 respondenter 

 Aktuelt og frem mod 2020: 41,2 % - 94 respondenter 
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De 81 respondenter, der aktuelt og frem mod 2020 forventer at opleve problemer med at finde 

medarbejdere, er således fordelt mellem brancherne: 

Inden for hvilken branche er jeres virksomhed? 

Svar mulighed 
% af 

besvarelser 
Antal 

Industriel produktion - metal, jern, plast, elektronik, papir, møbler og kemiske varer. 17 % 14 

Anden fremstilling - fødevare, tekstil, træ o. lign. 4 % 3 

Transport og logistik 9 % 7 

Information, tele, IT og filmproduktion 9 % 7 

Videnservice og rådgivning - fx arkitekt- og ingeniørvirksomheder, konsulenter m.m. 15 % 12 

Engroshandel - og handler med biler, motorcykler m.m. 7 % 6 

Service, sikkerhed, kontor og administration 7 % 6 

Rengøring, ejendomsservice og renovation 6 % 5 

Øvrig branche 26 % 21 

Besvarelser   100 % 81 

Tabel 7 (Næstved kommune) 

  

Aktuelt og frem mod 2020 forventer respondenterne (virksomhederne) at møde problemer med at 

rekruttere kvalificerede:  

 

Tabel 8 (Næstved kommune) 

 

I tabel 8 ses 56 forskellige stillingsområder, hvor 81 respondenter på tværs af brancherne forventer 

udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Ovenstående tabel viser fx, at 10 ud af 81 

virksomheder forventer udfordringer – små som store - i forhold til rekruttering af ingeniører frem mod 

2020. 
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Sammenligning: Sydsjælland (Næstved, Faxe, Stevns og Vordingborg) er tendensen, at der 

(primært)forventes udfordringer – aktuelt og frem mod 2020 med tiltrækning af kvalificeret 

arbejdskraft relateret til nedenstående stillinger: 

- Ingeniører 

- Salgsmedarbejdere 

- Teknikere 

- Ufaglærte 

- Smede 

- IT - medarbejdere 

- Montører 

- Programmører og systemudviklere 

- Regnskabs- og økonomimedarbejdere 

- Chauffører, fragt, distribution, blandet kørsel 

- Industriteknikere 

- Mekanikere 

- Maskinarbejdere 

- Chauffører, persontransport 

- Elektronikfagteknikere 

- Industrioperatører 

- It-konsulenter 

- Produktionsplanlæggere 

- Svejsere 

- Chef/konsulenter 

- It-projektledere 

- Rengøringsassistenter 

- Øvrige administrative medarbejdere 
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På hvilket niveau forventer virksomhederne rekrutteringsudfordringer? 

På hvilke organisatoriske niveauer – aktuelt og frem mod 2020, forventes der 
rekrutteringsudfordringer? 

Antal % 

Alm. medarbejder – niveau 37 36 % 

Specialist – niveau 38 37 % 

Mellemleder/afdelingschef/værkfører – niveau 16 15 % 

Leder/chef/direktør – niveau 4 4 % 

Ved ikke 2 2 % 

Forventer ikke at skulle ansætte 7 7 % 

Besvarelser 104 100 % 

Tabel 9 (Næstved kommune) 

Ovenstående tabel 9 viser, at virksomhederne frem mod 2020 primært forventer udfordringer på det alm. 

medarbejderniveau og på specialist-niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der forventes flere rekrutteringsudfordringer vedr. specialister, mens der forventes færre 

rekrutteringsudfordringer på det alm. medarbejderniveau frem mod 2020 (Se tabel 10). Samme tendens 

ses i Faxe, Vordingborg og Stevns (samlet set). 

 

Stillingsniveau - rekrutteringsudfordringer 2015-2016 Frem mod 2020 

Leder/chef/direktør - niveau 3 % 4 % 

Mellemleder/afdelingschef/værkfører - niveau 17 % 17 % 

Specialist - niveau 33 % 39 % 

Alm. medarbejder - niveau 44 % 38 % 

Ved ikke 3 % 2 % 

Procent i alt 100 100 

Tabel 10 (Næstved kommune) 

 

 

Sammenligning: I Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set) svarer de således: 

 Alm. medarbejder – niveau: 36,4 % 

 Specialist – niveau: 33,3 % 

 Mellemleder/afdelingschef/værkfører – niveau: 14,3 % 

 Leder/chef/direktør – niveau: 5,2 % 

 Ved ikke: 4,3 % 

 Forventer ikke at skulle ansætte: 6,5 % 
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Besvarelse af tese 2 

Der ses et relativt nuanceret rekrutteringsbehov hos virksomhederne, hvor efterspørgslen efter udvalgte 

stillingsområder ikke matcher udbuddet anno 2015/2016. Denne udfordring forventes at fortsætte frem 

mod 2020. 

 

Svar: Tesen bekræftes jf. vores datamateriale og bearbejdning. De deltagende virksomheder i 

spørgeskemaundersøgelsen efterspørger et bredt udvalg af forskellige stillinger. Ved stillingsområder som 

ingeniører, salgsmedarbejdere, teknikere, chauffører, IT medarbejdere, mekanikere, smede, 

industriteknikere, montører, anlægsgartnere, industrioperatører, regnskabs og økonomimedarbejdere, 

elektrikere m.fl. synes der at være et mismatch mellem efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft. Frem 

mod 2020 forventes udfordringerne med adgang til kvalificeret arbejdskraft at eskalere – hvor tiltrækning 

af programmører og systemudviklere samt IT medarbejdere i endnu højere grad, forventes at blive en 

udfordring. For at verificere ovenstående har vi lavet en komparativ analyse til hele Sydsjælland. Tabel 11 

viser de rekrutteringsudfordringer, som virksomhederne har oplevet de seneste 12 måneder og forventer 

at opleve - aktuelt og frem mod 2020. Stillingsområderne i tabel 11 (næste side) er listet ovenfra ned i 

forhold til de oplevede og forventede udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 
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Virksomhedernes udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på Sydsjælland: 

De seneste 12 måneder  Aktuelt og frem mod 2020 

Ingeniører  
Salgsmedarbejdere 
Teknikere 
Regnskabs- og økonomimedarbejdere 
Chauffører, fragt, distribution og blandet kørsel 
Ufaglærte 
Smede 
Industriteknikere 
Montører 
Mekanikere 
Servicemedarbejdere 
Chauffører, persontransport 
Maskinarbejdere 
Svejsere 
Anlægsgartnere  
Rengøringsassistenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniører 
Salgsmedarbejdere 
Teknikere 
Ufaglærte 
Smede 
IT - medarbejdere 
Montører 
Programmører og systemudviklere 
Regnskabs- og økonomimedarbejdere 
Chauffører, fragt, distribution, blandet kørsel 
Industriteknikere 
Mekanikere 
Maskinarbejdere 
Chauffører, persontransport 
Elektronikfagteknikere 
Industrioperatører 
It-konsulenter 
Produktionsplanlæggere 
Svejsere 
Chef/konsulenter 
It-projektledere 
Rengøringsassistenter 
Øvrige administrative medarbejdere 
Anlægsgartnere 
Elektrikere 
Industrilakerere 
IT teknikere 
Webdesignere/udviklere 

Tabel 11 (Sydsjælland) 

De listede stillingsområder fremkommer også for Næstved kommune. Derfor kan vi med en højere 

besvarelsesrate in mente påvise, at virksomhederne aktuelt og frem mod 2020 forventer at opleve 

udfordringer med at tiltrække især: Ingeniører, salgsmedarbejdere, teknikere, ufaglærte, smede, IT – 

medarbejdere, montører, programmører og systemudviklere, regnskabs- og økonomimedarbejdere, 

chauffører, industriteknikere, mekanikere og maskinarbejdere. 

 

Anden (ekstern) kilde1 bekræfter, at der (for industrien) på Sjælland er rekrutteringsudfordringer ift. 

Ingeniører, teknikere, smede, svejsere og mekanikere. Desuden påpeger kilden også, at der er mangel på: 

Elektronikfagteknikere, automatikteknikere og værktøjsmagere. 

 

 

                                                           
1
 RAR (Sjælland) arbejdsmarkedsanalyse, Mploy 2015 
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I år 2020 vil der være et underskud af faglært arbejdskraft og personer med en kort eller længere 

videregående uddannelse i Region Sjælland – se opgørelsen nedenunder. 

 
Tabel 12 (Region Sjælland) 
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Tese 3 – Virksomhederne søger specialiseret arbejdskraft 

Virksomhedernes faglige kompetencebehov, ved ansættelse og opkvalificering af medarbejdere, afspejler 

at virksomhederne er meget specialiserede og heterogene omkring deres kompetenceforsyning. 

 

Efterspurgte kompetencer frem mod 2020 (Næstved kommune) 

186 respondenter har angivet, hvilke kompetencer deres virksomhed efterspørger, både ved ansættelse 

og/eller opkvalificering af medarbejdere (respondenterne kan angive flere).  

I tabellen nedenunder har respondenterne angivet, hvilke kompetencer de efterspørger aktuelt og frem 

mod 2020. Nedenstående tabel viser fx, at 35 ud af 186 virksomheder efterspørger kompetencer inden for 

salg, service og markedsføring frem mod 2020. 

Efterspurgte kompetencer frem mod 2020 (Næstved kommune) Antal Procent 

Salg, service og markedsføring 
Efterspørger ikke noget 
Sprog og kommunikation 
Innovation, produktudvikling og procesudvikling 
IT færdigheder 
Kundebetjening 
Faglig omstillingsparathed og læring 
Designkendskab 
Flowforståelse 
Fremstille/producere/programmere programmer 
Materiale- og komponentforståelse 
Regnskabskompetencer og økonomistyring 
Øvrige kompetencer 
Drift, vedligeholdelse og eftersyn af IT-systemer 
Projektering 
Bygherrerådgivning 
Online support 
Design af brugergrænseflader 
Energiforståelse 
Mobile device management 
Projektledelse 
Rengøringsmiddelkendskab 
Rådgive brugere om programmer/systemer 
Viden om fremstillingsteknikker 
Arbejdsmiljøbevidsthed 
Hygiejne og fødevaresikkerhed 
Produktivitets- kvalitets- og miljøstyring 
Rådgivende ingeniørbistand 
Udfylde fragtpapirer og køresedler 
Varetage IT-sikkerhed 
Viden om hygiejne og sikkerhed 
Energiberegning 
Håndtere kemikalier forsvarligt 

35 
27 
25 
16 
17 
15 
13 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 

7,10 
5,48 
5,07 
3,25 
3,45 
3,04 
2,64 
1,83 
1,83 
1,83 
1,83 
1,83 
1,83 
1,62 
1,62 
1,42 
1,42 
1,22 
1,22 
1,22 
1,22 
1,22 
1,22 
1,22 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
0,81 
0,81 
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Kranbetjening 
Miljøbevidsthed 
Nye forretningsmodeller 
Om- og tilbygning 
Opdatering af nye teknikker og teknologier 
Renovering 
Robotteknologi 
Solidt materialekendskab 
Trendspotting i forretningsøjemed 
Udføre håndværksmæssige operationer 
Vedligeholdelsesteknik 
Øget viden om højteknologi og digital teknologi 
Anvendelse af CAD/CAM-systemer til konstruktion og fremstilling 
Design, udvikling og vedligeholdelse af IT systemer og programmer  
Emballering og etikettering 
Fokus på sikkerhed og sundhed 
Gode IT-kundskaber samt evne til at programmere maskiner 
Grøn adfærd i brug af rengøringsmidler 
Kendskab til kvalitetsstandarder 
Kendskab til tekniske anlæg, maskiner og installationer 
Kundeservice/administration i CRM-systemer 
Kvalitetskontrol af produkter 
Logistiske kompetencer 
Overvågning og betjening af produktionsanlæg 
Planlægning, problemløsning og styring 
Rengøringsprocedure og kvalitetskontrol 
Teknisk viden 
Tværfaglige tekniske kompetencer 
Udbud 
Udskiftning og konfiguration af enheder 
Øget planlægning og dokumentation 

 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 

0,81 
0,81 
0,81 
0,81 
0,81 
0,81 
0,81 
0,81 
0,81 
0,81 
0,81 
0,81 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 

 

Tabel 13 (Næstved kommune) 

 

Se detaljeret opgørelse i bilag 1. 
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Sammenligning: I forhold til Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set) er efterspørgslen efter 

kompetencer – aktuelt og frem mod 2020, meget lig efterspørgslen i Næstved. 

 

Der ses ingen signifikante forskelle. De mest efterspurgte kompetencer er listet herunder for 

Faxe, Stevns og Vordingborg: 

- Salg, service og markedsføring 
- Efterspørger ikke noget 
- Sprog og kommunikation 
- IT færdigheder 
- Innovation, produktudvikling og procesudvikling 
- Faglig omstillingsparathed og læring 
- Materiale og komponent forståelse 
- Øvrige kompetencer 
- Vedligeholdelsesteknik 
- Produktivitets- kvalitets- og miljøstyring 
- Designkendskab 
- Energiforståelse 
- Kvalitetskontrol af produkter 
- Rådgivende ingeniørbistand 
- Flowforståelse 
- Logistiske kompetencer 
- Viden om fremstillingsteknikker 
- Betjening af industrirobotter 
- Projektering 
- Robotteknologi 
- Øget planlægning og dokumentation 
- Emballering og pakning af varer 
- Gode IT-kundskaber samt evne til at programmere maskiner 
- Have direkte kundekontakt 
- Løbende og systematisk dokumentation 
- Overvågning og betjening af produktionsanlæg 
- Projektledelse 
- Udarbejdelse af produktionstegninger 
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Besvarelse af tese 3 

Virksomhedernes faglige kompetencebehov ved ansættelse og opkvalificering af medarbejdere afspejler, at 

virksomhederne er meget specialiserede og heterogene omkring deres kompetenceforsyning. 

 

Svar: En række mere eller mindre generelle kompetencebehov – går på tværs af brancherne såsom; salg, 

service, markedsføring, IT, kundebetjening samt sprog og kommunikation. Det vidner om, at 

virksomhederne i høj grad efterspørger kompetencer inden for teknik, energi, flow, kreativitet samt 

innovation og design.  

Virksomhedernes kompetenceforsyning og behov herfor, er meget bred. Listen over de kompetencer der 

efterspørges, både ved ansættelse og opkvalificering af medarbejdere, er på 104 forskellige kompetencer i 

Næstved kommune. Virksomhederne fremstår som meget specialiseret og heterogene i forhold til de 

kompetencer, de efterspørger både ved ansættelse og opkvalificering af medarbejdere. Derfor bekræftes 

tese 3.  
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Tese 4 – Forskelle i efterspørgsel på tværs af brancher  

Der ses en signifikant forskel mellem brancherne og de kompetencer/stillinger, de efterspørger – aktuelt og 

frem mod 2020. 

 

Efterspørgslen efter kompetencer og stillinger på brancheniveau 

Vi vil på brancheniveau liste virksomhedernes efterspurgte arbejdskraft og kompetencer– aktuelt og frem 

mod 2020. Stillingsområderne og kompetencerne er listet i prioriteret rækkefølge og skal ses uafhængig af 

hinanden. 

 

Industriel produktion – aktuelt og frem mod 2020 

Virksomhederne forventer at møde problemer 
med at rekruttere kvalificerede: 

Virksomhederne efterspørger følgende 
kompetencer: 

 Ingeniører 

 Salgsmedarbejdere 

 Teknikere 

 Ufaglærte 

 Elektrikere 

 Industrilakerer 

 Industrioperatører 

 Smede 

 Svejsere 

 Andre faglærte 

 Automatikteknikere 

 Bådebyggere 

 Montører 

 Produktionsplanlæggere 

 Viden om fremstillingsteknikker 

 Flowforståelse 

 Solidt materialekendskab 

 Øget viden om højteknologi og digital teknologi 

 Salg, service og markedsføring 

 Innovation, produktudvikling og procesudvikling 

 Materiale og komponent forståelse 

 Anvendelse af CAD/CAM-systemer til konstruktion og 
fremstilling 

 Design, udvikling og vedligeholdelse af IT systemer og 
programmer  

 Energiforståelse 

 Gode IT-kundskaber samt evne til at programmere 
maskiner 

 Kvalitetskontrol af produkter 

 Overvågning og betjening af produktionsanlæg 

 Projektledelse 

 Robotteknologi 

 Øget planlægning og dokumentation 

 Designkendskab 

 Vedligeholdelsesteknik 

 Betjening af industrirobotter 

 Løbende og systematisk dokumentation 

 Sprog og kommunikation 

 Udarbejdelse af produktionstegninger 

 Hygiejne og fødevaresikkerhed 

 Brug af 3D-printere 

 Produktivitets- kvalitets- og miljøstyring 
Tabel 14 (Næstved kommune) 
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Anden fremstilling– aktuelt og frem mod 2020 

Virksomhederne forventer at møde problemer 
med at rekruttere kvalificerede: 

Virksomhederne efterspørger følgende 
kompetencer: 

  Udføre håndværksmæssige operationer 

 Salg, service og markedsføring 

 Hygiejne og fødevaresikkerhed 

 Rengøringsprocedure og kvalitetskontrol 

 Viden om fremstillingsteknikker 

 Innovation, produktudvikling og procesudvikling 

 Emballering og etikettering 

 Maskinkendskab 

 Flowforståelse 

 Materiale og komponent forståelse 

 Designkendskab 

 Vedligeholdelsesteknik 

 Brug af 3D-printere 

 Produktivitets- kvalitets- og miljøstyring 

 IT færdigheder 

 Slibning og vedligeholdelse af værktøj til både manuel og 
maskinel bearbejdning 

 Sortimentsplanlægning, varebestilling og økonomistyring 

 Teknisk viden 

Tabel 15 (Næstved kommune) 

 

Transport og logistik– aktuelt og frem mod 2020 

Virksomhederne forventer at møde problemer 
med at rekruttere kvalificerede: 

Virksomhederne efterspørger følgende 
kompetencer: 

 Chauffører, persontransport 

 Chauffører, fragt, distribution, blandet kørsel 

 Andre faglærte 

 Kranførere 

 Mekanikere 

 Kundebetjening 

 Have direkte kundekontakt 

 Salg, service og markedsføring 

 Sprog og kommunikation 

 Udfylde fragtpapirer og køresedler 

 Fokus på sikkerhed og sundhed 

 Kran/truck betjening 

 Logistiske kompetencer 

 Omstillingsparathed og læring 

 Opkvalificering i køreteknik 

 Satellitkommunikation/ruteplanlægning 

 Større fokus på serviceydelser i tilknytning til transport 

 Udarbejde ruteplaner 

 Materiale og komponent forståelse 

 Vedligeholdelsesteknik 

 Produktivitets- kvalitets- og miljøstyring 

 IT færdigheder 

 Energiforståelse 

 Kontrol af varepartier 

 Mere effektivt transportarbejde 

 Trendspotting i forretningsøjemed 
Tabel 16 (Næstved kommune) 
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 Information, tele og IT – aktuelt og frem mod 2020 

Virksomhederne forventer at møde problemer 
med at rekruttere kvalificerede: 

Virksomhederne efterspørger følgende 
kompetencer: 

 Programmører og systemudviklere 

 IT - medarbejdere 

 It-konsulent er 

 It-teknikere 

 Webudviklere 

 It-projektledere 

 Salgsmedarbejdere 

 Teleteknikere 

 Drift, vedligeholdelse og eftersyn af IT-systemer 

 Fremstille/producere/programmere programmer 

 Online support 

 Design af brugergrænseflader 

 Mobile device management 

 Rådgive brugere om programmer/systemer 

 Salg, service og markedsføring 

 Varetage IT-sikkerhed 

 Innovation, produktudvikling og procesudvikling 

 Designkendskab 

 Sprog og kommunikation 

 Opdatering af nye teknikker og teknologier 

 Tværfaglige tekniske kompetencer 

 Udskiftning og konfiguration af enheder 

 Produktivitets- kvalitets- og miljøstyring 

 Udføre installationer 

 Materiale og komponent forståelse 

 Trendspotting i forretningsøjemed 

 Projektledelse 

 Robotteknologi 

 Bredere teknisk faglighed vedrørende produkter 
Tabel 17 (Næstved kommune) 

Videnservice og rådgivning – aktuelt og frem mod 2020 

Virksomhederne forventer at møde problemer 
med at rekruttere kvalificerede: 

Virksomhederne efterspørger følgende 
kompetencer: 

 Ingeniører 

 IT - medarbejdere 

 Andre faglærte 

 Chef/konsulenter 

 Personale- og HR medarbejdere 

 Redaktører  

 Regnskabs- og økonomimedarbejdere 

 IT færdigheder 

 Projektering 

 Sprog og kommunikation 

 Bygherrerådgivning 

 Rådgivende ingeniørbistand 

 Innovation, produktudvikling og procesudvikling 

 Omstillingsparathed og læring 

 Energiberegning 

 Nye forretningsmodeller 

 Om- og tilbygning 

 Renovering 

 Regnskabskompetencer og økonomistyring 

 Udbud 

 Energiforståelse 

 Flowforståelse 

 3-d visualisering 

 Aflevering 

 Basisviden om miljø og naturvidenskab 

 Byggestyring 

 Nybyggeri 

 Tilstandsrapporter 

 Salg, service og markedsføring 

 Materiale og komponent forståelse 

 Juridiske forhold 

 Skitseforslag 

 Viden om maritime spørgsmål og vedvarende energi 
Tabel 18 (Næstved kommune) 
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Engroshandel – aktuelt og frem mod 2020 

Virksomhederne forventer at møde problemer 
med at rekruttere kvalificerede: 

Virksomhederne efterspørger følgende 
kompetencer: 

 Mekanikere 

 Salgsmedarbejdere 

 Chauffører 

 Ekspedienter 

 Handelsassistenter 

 Produktspecialister 

 Teknikere 

 Ufaglærte 

 Salg, service og markedsføring 

 Sprog og kommunikation 

 IT færdigheder 

 Omstillingsparathed og læring 

 Flowforståelse 

 Materiale og komponent forståelse 

 Designkendskab 

 Trendspotting i forretningsøjemed 

 Kran/truck betjening 

 Eksport 

 Innovation, produktudvikling og procesudvikling 

 Fokus på sikkerhed og sundhed 

 Logistiske kompetencer 

 Kontrol af varepartier 

 Hygiejne og fødevaresikkerhed 

 Emballering og etikettering 

 Håndtering af værktøj og kemikalier 
 

Tabel 19 (Næstved kommune) 

 

Service, sikkerhed, kontor og adm. – aktuelt og frem mod 2020 

Virksomhederne forventer at møde problemer 
med at rekruttere kvalificerede: 

Virksomhederne efterspørger følgende 
kompetencer: 

 Salgsmedarbejdere 

 Teknikere 

 Regnskabs- og økonomimedarbejdere 

 Mekanikere 

 Elektronikfagteknikere 

 Sikkerhedsmedarbejdere m.m. 

 Værkførere 

 Regnskabskompetencer og økonomistyring 

 IT færdigheder 

 Omstillingsparathed og læring 

 Kundeservice/administration i CRM-systemer 

 Planlægning, problemløsning og styring 

 Salg, service og markedsføring 

 Sprog og kommunikation 

 Innovation, produktudvikling og procesudvikling 

 Projektledelse 

 Opdatering af nye teknikker og teknologier 
 

Tabel 20 (Næstved kommune) 
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Rengøring, ejendomsservice og renovation – aktuelt og frem mod 2020 

Virksomhederne forventer at møde problemer 
med at rekruttere kvalificerede: 

Virksomhederne efterspørger følgende 
kompetencer: 

 Ufaglærte 

 Rengøringsassistenter 

 Rengøringsledere 

 Rengøringsinspektører 

 Servicemedarbejdere 

 Rengøringsmiddelkendskab 

 Arbejdsmiljøbevidsthed 

 Viden om hygiejne og sikkerhed 

 Håndtere kemikalier forsvarligt 

 Miljøbevidsthed 

 Flere serviceopgaver 

 Grøn adfærd i brug af rengøringsmidler 

 Kendskab til kvalitetsstandarder 

 Teknisk viden 

 Medvirke til miljøbevidst ejendomsdrift 

 Salg, service og markedsføring 

 Sprog og kommunikation 

 Fra alene-arbejde til teamorganisering 

 Kendskab til tekniske anlæg, maskiner og installationer 

 Varetage affaldshåndtering 
Tabel 21 (Næstved kommune) 

 

Øvrige – aktuelt og frem mod 2020 

Virksomhederne forventer at møde problemer 
med at rekruttere kvalificerede: 

Virksomhederne efterspørger følgende 
kompetencer: 

 Anlægsgartnere 

 Marketingsmedarbejdere 

 Montører 

 Salgsmedarbejdere 

 Teknikere 

 Arbejdsmænd 

 Autoelektro medarbejdere 

 Byggeledere 

 Faglærte håndværkere 

 Formænd 

 Måleteknikere 

 Produktudviklere 

 Økonomimedarbejdere 

 Rørlæggere, jord & beton 

 Salgsassistenter og butikschefer 

 Specialister spildevand 

 Salg, service og markedsføring 

 Ledelse og faglighed 

 Regnskabskompetencer og økonomistyring 

 Emballering og etikettering 

 Indsigt omkring bæredygtighed 

 Kendskab til hydrl/elektronik og mekanik på div køretøjer 
og maskiner 

 Måleteknik, finmekanik 

 Webprogrammering 

Tabel 22 (Næstved kommune) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenligning: I Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set) er tendens den samme – aktuelt og frem 

mod 2020 i forhold til brancherne og de forventede rekrutteringsudfordringer og efterspørgslen 

efter kompetencer. 

 

Enkelte stillingsområder og kompetencer går på tværs af de enkelte brancher, mens hovedparten af 

stillingsområderne og kompetencerne adskiller sig brancherne imellem. 
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Besvarelse af tese 4 

Der ses en signifikant forskel mellem brancherne og de kompetencer/stillinger de efterspørger – aktuelt og 

frem mod 2020. 

 

Svar: Tesen bekræftes, og derved erkendes det, at der er forskelle mellem brancherne og de medarbejdere 

og kompetencer, der efterspørges aktuelt og frem mod 2020. Dog afviger nogle generelle stillingsområder 

og kompetencer fra denne antagelse, fx i relation til salg, økonomi, sprog og IT. 

 

Konklusion er, at virksomhederne/brancherne i undersøgelsen er meget forskellige. Både i forhold til 

efterspørgslen af stillings og kompetenceforsyningen – aktuelt og frem mod 2020, men også i form af 

omfanget. Det er primært brancherne inden for industriel produktion, transport og logistik samt 

videnservice og rådgivning, der forventer at opleve rekrutteringsudfordringer frem mod 2020. 
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Tese 5 – Årsager til rekrutteringsproblemer  

Ansøgernes manglende faglige forudsætninger for at kunne løfte opgaven forventes at være den primære 

årsag til rekrutteringsproblemer. De personlige egenskaber forventes i mindre grad at have betydning.  

 

Den primære udfordring med at skaffe kvalificeret arbejdskraft (set fra virksomhedernes side) er en kobling 

mellem faglige kompetencer, manglende erfaring og ”rigtige” personlige egenskaber – i prioriteret 

rækkefølge, kontra det udbud, der er på arbejdsmarkedet. 

Tabel 23 (Næstved kommune) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandt de 55 respondenter synes den primære udfordring at være, manglende faglige kompetencer hos 

jobansøgerne. Et mismatch mellem krav/forventninger til erfaring og personlige egenskaber hos 

kandidaterne er også væsentlige faktorer i forhold til at identificere rekrutteringsudfordringerne. Hvis vi ser 

på de personlige kompetencer i nedenstående tabel kan det konkluderes, at virksomhederne især lægger 

vægt på personlige egenskaber som; robust & stabil, servicemindet, samarbejdsorienteret, kvalitetsbevidst, 

struktureret og fleksibel. 

 

Sammenligning: For Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set) er der 68 besvarelser. 

Virksomhedernes rekrutteringsudfordring var her en konsekvens af/ eller mangel på: 

 Faglige kompetencer: 72 % (49 besvarelser) 

 Erfaring: 47 % (32 besvarelser) 

 Uddannelse: 29 % (20 besvarelser) 

 Personlige egenskaber: 53 % (36 besvarelser) 

 Løn og ansættelsesforhold: 12 % (8 besvarelser) 

 Andet: 16 % (11 besvarelser) 
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Hvilke personlige egenskaber søger I typisk - når/hvis I skulle ansætte? 

Svar mulighed I høj grad I nogen grad I begrænset grad Ved ikke  I alt % 

Omstillingsparat 43,6 % 39,1 % 5,0 % 12,3 % 100 % 

Robust og stabil 68,7 % 21,2 % 0,6 % 9,5 % 100 % 

Udadvendt 39,1 % 42,5 % 8,9 % 9,5 % 100 % 

Selvkørende 60,3 % 24,6 % 3,4 % 11,7 % 100 % 

Samarbejdsorienteret 66,5 % 22,3 % 1,1 % 10,1 % 100 %  

Servicemindet 68,2 % 20,7 % 1,1 % 10,1 % 100 % 

Fleksibel 62,6 % 24,6 % 3,4 % 9,5 % 100 % 

Kvalitetsbevidst og struktureret 67,0 % 20,1 % 1,7 % 11,2 % 100 % 

Resultatorienteret 41,3 % 38,5 % 7,8 % 12,3 % 100 % 

Handlingsorienteret 44,1 % 40,8 % 3,9 % 11,2 % 100 % 

Analytisk anlagt 18,4 % 37,4 % 29,6 % 14,5 % 100 % 

Fordeling efter vægtning 52,7 % 30,2 % 6,0 % 11,1 % 100 % 

Tabel 24 (Næstved kommune) - 179 besvarelser omregnet til procentmæssig fordeling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenligning: For Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set) er der 218 besvarelser til dette 

spørgsmål.  

 

Igen er det personlige egenskaber som; robust og stabil, servicemindet, samarbejdsorienteret, 

kvalitetsbevidst, struktureret og fleksibel der efterspørges, når/hvis de skulle ansætte. Mens det 

at være analytisk, udadvendt og omstillingsparat er af mindre betydning.  

 

Resultatet afviger selvfølgelig fra branche til branche og fra stilling til stilling. 
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Besvarelse af tese 5 

Ansøgernes manglende faglige forudsætninger for at kunne løfte opgaven forventes at være den primære 

årsag til rekrutteringsproblemer. De personlige egenskaber forventes i mindre grad at have betydning. 

 

Svar: Vi kan bekræfte at ansøgernes manglende faglige forudsætninger for at kunne løfte opgaven er den 

primære årsag til virksomhedernes rekrutteringsudfordringer. Vi kan også bekræfte, at de personlige 

forudsætninger for at kunne løfte arbejdet er af mindre betydning end de faglige. Dog må vi konkludere, at 

de manglende faglige forudsætninger ikke kan stå alene i forhold til rekrutteringsudfordringerne. 

Samtidige erkender 44 % af de rekrutterende virksomheder, at de selv kunne have gjort mere for at finde 

den rigtige arbejdskraft. Derfor kan vi ikke alene påvise, at de oplevede rekrutteringsudfordringer er en 

konsekvens af manglende kompetencer hos jobansøgerne. Mere om dette i tese 9. 
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Tese 6 – Sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse og udfordringer  

Der er en sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse og den udfordring, de oplever i forhold til at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 

 

Spørgsmål 1: Har jeres virksomhed inden for de seneste 12 måneder haft problemer med at skaffe 

kvalificeret arbejdskraft? 

Der ses en signifikant sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og deres svar til dette spørgsmål. De 

små virksomheder, med 0 til 4 ansatte svarede (i overbevisende grad), at de ikke skulle ansætte nogen.  

 

Tabel 25 (Næstved kommune) 

For at kunne konkretisere om virksomhederne har oplevet rekrutteringsudfordringer, har vi fjernet ”Nej – vi 

har ikke skullet ansætte nogen. Tendensen er, at de helt små (0-1 medarbejdere) og store virksomheder - 

procentvis – oplever flere rekrutteringsudfordringer end de mellemstore. 

 

 

Tabel 26 (Næstved kommune) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenligning: For Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set). 

 

Samme tendens som i Næstved i forhold til den procentmæssige fordeling. De mindre 

virksomheder har i mindre grad, end de mellemstore og store virksomheder rekrutterede. 

Samtidige er det som i Næstved kommune, primært de små og store virksomheder der har 

oplevet rekrutteringsproblemer – små som store. 
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Spørgsmål 2: Hvad var udfordringen/udfordringerne ift. jeres rekruttering(er)? 

 At finde en medarbejder med de rigtige faglige kompetencer 

 At finde en medarbejder med tilstrækkelig erfaring 

 At finde en medarbejder med den rigtige uddannelsesmæssige profil 

 At finde en medarbejder med de rigtige personlige egenskaber 

 At blive enige om løn og øvrige ansættelsesforhold 

 At blive enige om løn og øvrige ansættelsesforhold 

 

At finde medarbejdere med de rigtige faglige kompetencer, erfaringer og personlige egenskaber er den 

primære rekrutteringsudfordring. Der ses dog en lille tendens til, at de små virksomheder (0-4 ansatte) i 

højere grad oplever manglende erfaring som en vigtig årsag, mens de mellemstore og store virksomheder 

især vægter de faglige kompetencer og personlige egenskaber. Dog kan vi ikke påvise en direkte 

årsagssammenhæng mellem virksomhedernes størrelse og den/de udfordringer, de har oplevet i et 

rekrutteringsøjemed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 3: Føler du, at jeres rekrutteringsindsats var tilstrækkelig? 

De store virksomheder føler i højere grad end de små virksomheder, at de gjorde hvad de kunne for at for 

at finde/skaffe kvalificeret arbejdskraft. Omvendt tilkendegiver de små virksomheder i højere grad, at de 

godt kunne have gjort mere/ eller at de burde have brugt flere ressourcer i forhold til deres 

rekrutteringsindsats. 

 

 Tabel 27 (Næstved kommune) 

Sammenligning: For Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set) er der 68 besvarelser til dette 

spørgsmål.  

 

Der ses ingen reel kobling mellem virksomhedernes størrelse og den/de udfordringer de har 

oplevet i et rekrutteringsøjemed. Der ses dog en lille tendens til, at de små virksomheder 

prioriterer erfaring højere end de små virksomheder. 
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Spørgsmål 4: Oplevede I interne udfordringer da I skulle ansætte? Fx manglende tid, overskud, viden, 

erfaring eller lign. i forhold til hele rekrutteringsprocessen (fra søgning til ansættelse af medarbejdere) 

Besvarelserne ses nedenunder fordelt efter antal medarbejdere:  

 Besvarelser 

0-1 medarbejdere: Besvarelse 1 - Manglende tid til at udforske alle muligheder. 

Besvarelse 2 – Vi mangler selv noget erfaring til, at ansætte medarbejdere. 

2-4 medarbejdere: 

 

Besvarelse - Manglende tid, da der er travlt og derfor har vi ikke overskud til at 

yde hvad der skal til. 

5-9 medarbejdere:  Besvarelse 1: Vi brugte et rekrutteringsbureau. 

Besvarelse 2: Tid og overskud til at indkalde nok til samtale. 

50-99 medarbejdere: Besvarelse: Tiden 

Tabel 28 (Næstved kommune) 

 

Summen er, at manglende tid (uafhængig af virksomhedens størrelse) er den primære udfordring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenligning: For Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set)er der 68 besvarelser til dette 

spørgsmål.  

 

Samme tendens ses for disse kommuner (samlet set). De store virksomheder gjorde i højere grad 

hvad de kunne for, at finde kvalificerede arbejdskraft modsat de mindre virksomheder, som i 

højere grad erkender at de burde have gjort mere eller at de burde have brugt flere ressourcer.  

Sammenligning: For Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set)er der 68 besvarelser til dette 

spørgsmål.  

 

Manglende tid er den mest dominerende faktor. For de mindre virksomheder nævnes oplæring 

også som en udfordring, der dog igen sættes lig manglende tid. 
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Spørgsmål 5: Lykkedes det dig (i sidste ende) at ansætte den/de medarbejdere, du i første omgang 

søgte?  

For de virksomheder, der de seneste 12 måneder oplevede rekrutteringsudfordringer, lykkedes det i højere 

grad for de mellemstore og store virksomheder at finde en medarbejder (i sidste ende) end for de små 

virksomheder. For mange af de små virksomheder lykkedes det ikke at ansætte nogen.  

 

Tabel 29 (Næstved kommune) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenligning: For Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set)er der 68 besvarelser til dette 

spørgsmål.  

 

Samme tendens som i Næsted kommune. Det lykkedes i højere grad for de mellemstore og store 

virksomheder i Faxe, Stevns og Vordingborg at finde en medarbejder i sidste ende modstat de 

små virksomheder. 
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Besvarelse af tese 6 

Der er en sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse og den udfordring, de oplever, i forhold til at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 

 

Svar: Tese 5 bekræftes delvist.  Vi ser en lille sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og 

rekrutteringsudfordringerne for både Næstved, Vordingborg, Stevns og Faxe (samlet set). Vi ser en tendens 

til, at de helt små og de store virksomheder (procentvis) oplever flere rekrutteringsudfordringer 

sammenlignet med de mellemstore virksomheder. De store og mellemstore virksomheder angiver, at de i 

højere grad gjorde, hvad de kunne få at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvor de små virksomheder i 

større grad erkender, at de godt kunne have gjort mere og/eller at de burde have brugt flere ressourcer i 

forhold til rekrutteringen. Det tyder på, at de store virksomheder og mellemstore virksomheder, har nogle 

bedre forudsætninger (internt) i forhold til at finde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft (i sidste ende). 

Uafhængigt af virksomhedernes størrelse er manglende tid (internt) angivet som den primære udfordring i 

rekrutteringsøjemed.  
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Tese 7 – Større udfordringer i omegnsbyerne  

Udfordringerne i forhold til adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst i de mindre byer – uden for 

Næstved by. 

 

Af nedenstående tabel synliggøres det, at over halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen kommer fra 

Næstved by. Dette skal selvfølgelig sættes lig erhvervsstrukturen i Næstved kommune. Niveauet 

(procentvis) af ”nej – vi har ikke skullet ansætte nogen” er generelt lavere i Næstved by sammenholdt med 

de øvrige byer i kommunen (dog undtagen Fensmark og Gelsted).  

 

Tabel 30 (Næstved kommune) 

 

For at besvare tesen har vi fjernet ”Nej – vi har ikke skullet ansætte nogen” for derefter at holde niveauet af 

rekrutteringsudfordringerne op mod hinanden geografisk.  

 

                                             Tabel 31 (Næstved kommune) 

Selvom besvarelserne fra de øvrige byer end Næstved by er begrænset, så tegner der sig et billede af, at 

flere byer, procentvis, oplever rekrutteringsudfordringer end i Næstved by. 
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Sammenligning: For Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set)er der 68 besvarelser til dette 

spørgsmål.  

 

For Faxe, Stevns og Vordingborg ses ikke en direkte eller klar kobling mellem virksomhedernes 

placering og de oplevede udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Vi kan derfor 

ikke påvise at rekrutteringsudfordringerne er større i de små byer, end i de store byer (samlet 

set) for de 3 kommuner. 
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Besvarelse af tese 7 

Udfordringerne i forhold til adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst i de mindre byer – uden for Næstved 

by. 

 

Svar: Vi kan kun delvist bekræfte tese 7. Det skyldes, at der kan være andre faktorer end virksomhedens 

placering, der lægger til grund for virksomhedens udfordring med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Om 

rekrutteringsudfordringerne er en konsekvens af virksomhedernes størrelse, branche, placering, omdømme 

eller andet kan ikke direkte påvises. Dog kan vi synliggøre, hvor i kommunen, virksomhederne har oplevet 

udfordringer i forhold til tiltrækning af arbejdskraft. Der tegner sig et billede af, at virksomhederne 

(procentvis) uden for Næstved by har oplevet flere rekrutteringsudfordringer. 
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Tese 8 – Forventninger til rekruttering i 2017  

Mindst halvdelen af virksomhederne forventer at skulle rekruttere inden for de næste 12 måneder. 

 

56 % af respondenterne/virksomhederne forventer eller forventer måske at skulle rekruttere inden for de 

næste 12 måneder. Se nedenstående figur baseret på 205 besvarelser. 

Figur 5 (Næstved kommune) 

 

 

 

 

 

 

Den ovenstående procentmæssige fordeling (figur 5) viser en klar sammenhæng mellem antallet af 

medarbejdere (hos virksomhederne) og deres forventninger til at skulle rekruttere– se nedenstående tabel 

32.  

 

Tabel 32 (Næstved kommune) 

For virksomheder, der har flere end 2 medarbejdere er tendensen klar. De forventer eller forventer måske, 

at skulle rekruttere inden for de næste 12 måneder – en tendens, der forstærkes desto større 

virksomheden er. 

 

 

Sammenligning: Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set):  

Ja: 30 % (71 besvarelser) 

Måske: 25 % (59 besvarelser) 

Nej: 44 % (102 besvarelser) 
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Besvarelse af tese 8 

Mindst halvdelen af virksomhederne forventer at skulle rekruttere inden for de næste 12 måneder. 

 

Svar: En stor procentdel forventer at skulle rekruttere inden for de næste 12 måneder – eller måske at 

skulle rekruttere, især for virksomheder som har flere end 5 ansatte. En relativ stor masse forventes at 

kunne få rekrutteringsudfordringer, allerede inden for de næste 12 måneder (2017). Igangsættelse af 

initiativer, der på kort sigt kan minimere evt. rekrutteringsudfordringer vil være givende for 

virksomhederne. 

Tese 8 bekræftes, da over 50 procent af virksomhederne forventer eller forventer måske, at skulle 

rekruttere inden for de næste 12 måneder. 
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Tese 9 – Virksomhederne kan forbedre sig  

Virksomhederne kunne godt selv gøre mere for at rekruttere. 

 

44 % af de rekrutterende virksomheder (de seneste 12 måneder) tilkendegiver, at de; enten kunne have 

gjort mere eller burde have brugt flere ressourcer i forhold til deres rekruttering(er). Det er især de små og 

mellemstore virksomheder, som erkender, at deres rekrutteringsindsats ikke var tilstrækkelig. Manglende 

tid angives at være den største barriere i et rekrutteringsøjemed for virksomhederne.  

 

Hvilke rekrutteringskanaler anvender virksomhederne:  

De rekrutterende virksomheder brugte i gennemsnit 2,52 forskellige rekrutteringskanaler af nedenstående 

tabel 33 (her brugte virksomhederne i Faxe, Stevns og Vordingborg i gennemsnit 3 rekrutteringskanaler). 

Der ses en stor spredning i forhold til antallet af anvendte rekrutteringskanaler. Nogle virksomheder har 

kun brugt én rekrutteringskanal, mens andre virksomheder har brugt 7 forskellige. Dette skal selvfølgelig 

sættes lig antallet af rekrutteringer for den enkelte virksomhed. 

 

 

Tabel 33 (Næstved kommune) 

 

Ovenstående tabel viser fx, at 33 % af de rekrutterende virksomheder har brugt jobindex.dk. Næsten 

halvdelen af de rekrutterende virksomheder (de seneste 12 måneder) har brugt deres netværk.  

Facebook og LinkedIn er også populære rekrutteringskanaler. I bilag 2 ses sammenhængen mellem 

rekrutteringskanalerne og deres virkning i forhold til at tiltrække arbejdskraft for hele Sydsjælland 

(Næstved, Faxe, Stevns og Vordingborg).  
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Næstved kommune har en erhvervsstruktur, som er domineret af faglært og ufaglært arbejdskraft i relation 

til brancherne i undersøgelsen; Industriel produktion, anden fremstilling, transport og logistik, videnservice 

& rådgivning, service, sikkerhed, kontor og administration m.m. Hvilke rekrutteringskanaler, der virker, 

afhænger typisk af branche og det konkrete arbejdskraftsbehov. 

 

 Frem mod 2020 forventer virksomhederne at skulle rekruttere arbejdskraft inden for følgende 

grupperinger, (baseret på 205 besvarelser):  

 

Tabel 34 (Næstved kommune) 

Sammenligning: For Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set)er der 68 besvarelser. 

 

I Faxe, Stevns og Vordingborg brugte 49 % af de rekrutterende  virksomheder et jobcenter. I 

Næstved kommune brugte 24 % af de rekrutterende virksomheder et jobcenter. 

 

Ellers, ses primære forskelle mellem Næstved og d 3 kommuner: 

Mindre anvendelse ift. Næstved Højere anvendelse ift. Næstved 

Jobindex  

LinkedIn  

Interne kandidater  

Jobnet.dk  

Stepstone  

Netværk 
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Virksomhederne beskæftiger flest lokale: Virksomhederne I Næstved kommune beskæftiger primært 

medarbejdere, der har en afstand mellem privat- og firmaadressen på 0-20 km. Se nedenstående tabel 35. 

 Antal medarbejdere Procent 

Afstand mellem privat- og firmaadressen på 0-20 km 6,5 61 % 

Afstand mellem privat- og firmaadressen på 21-50 km 2,7 25 % 

Afstand mellem privat- og firmaadressen på 51 km + 1,5 14 % 

Tabel 35 (Næstved kommune) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenligning: For Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set)er der 68 besvarelser. 

 

Medarbejderne i Faxe, Stevns og Vordingborg (samlet set) har længere afstand mellem bopæl 

og arbejdssted, sammenlignet med medarbejdere i Næstved. 

 

Faxe, Stevns og Vordingborg: 

0-20 km 21-50 km 51 km + 

6, 1 medarbejdere 4,2 medarbejdere 2,9 medarbejdere 

46 % 31 % 22 % 
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Besvarelse af tese 9 

Virksomhederne kunne godt selv gøre mere for at rekruttere. 

 

Svar: Tæt på halvdelen af de rekrutterende virksomheder bekræfter, at de godt kunne have gjort mere i 

forhold til deres rekrutteringsindsats(er) de seneste 12 måneder. Virksomhederne i Næstved kommune 

anvender i gennemsnit 2,52 rekrutteringskanaler, hvor virksomhederne i Stevns, Faxe og Vordingborg i 

gennemsnit bruger 3.  

Tesen bekræftes delvist, da tæt på halvdelen af de rekrutterende virksomheder erkender, at de; enten 

kunne have gjort mere eller burde have brugt flere ressourcer i forhold til deres rekruttering(er). 
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Tese 10 – Strategier og løsningsforslag  

De lokale virksomheder har selv input og forslag til mulige tiltag, strategier eller løsninger, som kan sikre 

kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Næstved kommune. 

 

For at besvare denne tese, lister vi virksomhedernes forslag om mulige tiltag, strategier eller løsninger, der 

kan sikre dem kvalificeret arbejdskraft. 39 virksomheder/respondenter har givet input. Ideerne bliver listet 

nedenunder i prioriteret rækkefølge (angivet efter virksomhedernes tilkendegivelse/ popularitet af 

forslagene).  

1. Branding af Næstved og (indsatser) vedr. bosætning og arbejdspladser. 

2. Forbedring af infrastrukturen. 

3. Ændring af uddannelse (struktur og kultur) - indhold og form. 

4. Bedre velfærdsydelsers fx skoler og fritidstilbud. Det skal være attraktivt at bosætte sig som 

børnefamilie. 

5. Forbedret tværgående samarbejde/netværk mellem erhverv, jobcenteret, uddannelsesinstitutioner 

mfl. 

6. Jobcenteret skal blive bedre – kritik af deres indsatser. 

7. Indsats ift. at tage lærlinge ind, virksomheder skal blive bedre til at tage et ansvar. 

8. Adfærdsændring hos generation Y. 

9. Større politisk fokus på de kommunale yderområder og styrkelse af disse. 

10. Mere kommunikation evt. en platform på internettet, hvor jobsøgere og arbejdsgiverne mødes i et 

4700 forum - et site, som omhandler jobmuligheder i Næstved kommune og de overvejelser 

firmaer gør sig. 

11. Fjern dækningsafgiften = tiltrækning af virksomheder = tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. 

12. Større arbejdsmarkedsfleksibilitet. 

13. Tiltræk udenlandsk arbejdskraft. 
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Besvarelse af tese 10 

De lokale virksomheder har selv input og forslag til mulige tiltag, strategier eller løsninger, som kan sikre 

kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Næstved kommune 

 

Svar: Vi har fået mange forskellige og interessante idéer og forslag på bordet, og derfor bekræftes tesen. 

Inputtene vil vi arbejde videre med i forhold til at igangsætte nogle initiativer mellem Næstved kommune, 

Næstved Erhverv og uddannelsesinstitutionerne – indsatser, der har til formål at sikre virksomhederne den 

efterspurgte arbejdskraft og kompetenceforsyning. 
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Kommentering 
Næstved Erhverv har modtaget følgende kommenteringer af arbejdskraftanalysen:  

Dansk Industri: 

En spændende analyse, der er fint i tråd med vores egne erfaringer. Rundt omkring på de Sydsjællandske 

virksomheder oplever man, at det bliver svære og svære at skaffe dygtige medarbejdere. I DIs 

erhvervsklimaanalyse kan vi se, at virksomhederne forgæves forsøger at rekruttere til en bred vifte af 

stillinger - herunder både dygtige faglærte og højtuddannede. Andelen, som ikke har held med 

rekrutteringen, er stigende.  

 At Næstved Erhverv nu har undersøgt hvilke stillinger, som virksomhederne konkret har problemer med at 

besætte og hvilke kvalifikationer, de efterspørger, er et godt initiativ. Det sender et signal til de unge om, 

hvor der er en fremtid, og til uddannelsesinstitutionerne og kommunerne om, hvor der skal sættes ind med 

vejledningen.  

 

Ardagh Glass Holmegaard A/S: 

Hos Ardagh Glass Holmegaard A/S har vi generelt ikke oplevet problemer med at tiltrække arbejdskraft. 

Dog kan vi se en tendens til at det bliver sværere og sværere at rekruttere faglært personale (metal og el 

branchen). 

Vi forventer at tendensen vil forblive uændret måske endda forstærket frem mod år 2020. 

Vi har indtil videre løst rekrutteringerne ved at gå bredere ud med vores annonceringer, hvilket har givet 

gode resultater. 

I kraft af at virksomheden gennem årene er blevet mere og mere teknisk specialiseret er nødvendigheden 

omkring opkvalificering af medarbejdernes kompetence blevet tydeligere. Det stiller store krav til os som 

virksomhed men også til vores samarbejde med de omkringliggende skoler og uddannelsesinstitutioner. 

 

Center for Arbejdsmarked (Næstved Kommune) 

Rapporten er spændende og relevant læsning, som kan understøtte den indsats og arbejdsmarkeds strategi 

vi skal arbejde med i 2017 og frem til 2020. Rapporten bekræfter de oplevelser vi har af arbejdsmarkedets 

rekrutteringsudfordringer i Næstved og omegn. I sær indenfor bygge- & anlægs branchen samt industrien. 

 

Helt konkret kan vi benytte rapporten i vores arbejde med at omskole/opkvalificere vores borgere i de 

faglige retninger, som virksomhederne udviser behov for at rekruttere frem til 2020. På nuværende 

tidspunkt oplever vi i fortsat stigende grad, hvordan vi opkvalificerer kontormedarbejdere til at varetage 

bogholderifunktioner ude i virksomhederne.  



  

49 
 

 

Rapporten understøtter også, at vi fortsat bør arbejde tæt sammen med Næstveds mindre virksomheder, 

som ikke selv har de rekrutteringsressourcer der skal til, for at finde den helt rigtige arbejdskraft. Samt at vi 

fremadrettet bør søge virksomheder i kommunens ydregrænser, når vi opsøger nye 

virksomhedssamarbejder for at skabe jobmuligheder.  

 

Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, jobcenter og erhvervsforeninger bliver endnu mere 

afgørende for, at vores virksomheder kan forblive konkurrencedygtige i fremtiden. Vi har behov for 

konkrete initiativer som styrker samarbejdsparterne tværgående arbejde og aktivt koordinerer interne 

initiativer. Vi har som udgangspunkt et arbejde foran os, for at forstå hvilke faktorer der bevirker, at vi på 

nuværende tidspunkt ikke altid leverer de tilbud og kompetencer, som virksomhederne har behov for. 
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Metode 
Næstved Erhverv har udarbejdet en desk analyse i forhold til de nationale og regionale tendenser. Formålet 

har været at indsamle og forarbejde materiale, der kan belyse den lokale og regionale udvikling på 

arbejdsmarkedet med fokus på de områder, der har - eller vil opleve stigende efterspørgsel efter 

arbejdskraft aktuelt og på 2-3 års sigt. 

Næstved Erhverv var efterfølgende i dialog med DI Sydsjælland, Dansk Metal Sydøst, Næstved Jobcenter og 

lokale uddannelsesinstitutioner. Næstved Erhverv udarbejde derefter  nogle teser. Teserne dannede 

rammerne for spørgeskemaets indhold og design. Igennem en elektronisk spørgeskemaundersøgelse 

bekræftes/afkræftes teserne. 

Analysen tager udgangspunkt i arbejdskraftssituationen for Næstved kommune. Der har  løbende være en 

sammenligning til tendenserne i resten af Sydsjælland (Vordingborg, Stevns og Faxe). 

 

Næstved Erhverv har gjort en stor indsats for at sikre spørgeskemaets og analysens gyldighed og 

pålidelighed. Vi har sikret gyldigheden ved at matche spørgsmålene i spørgeskemaet med de opstillede 

teser. En repræsentativ spørgeskemaundersøgelse kombineret med eksisterende data og input fra 

interesseorganisationerne sikrer et bredt datagrundlag og et solidt billede af den nuværende og forventede 

udvikling mellem efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraften i Næstved kommune. Samtidig har vi 

kvalitetssikret modtagerlisten med virksomheder, der matcher vores målgruppebeskrivelse. Analysen 

baseres på 205 respondenter/besvareler af spørgeskemaet for Næstved og 437 for hele Sydsjælland (i alt). 

Nogle af respondenterne faldt gradvist fra i løbet af deres besvarelse, hvilket vi tog højde for løbende. Vi 

sendte spørgeskemaet ud til 3.526 CVR numre i alt. For Næstved kommune udsendte vi spørgeskemaet til 

1.677 CVR numre, hvilket medførte en svarprocent på 12 procent. 

Vi har sikret pålideligheden internt og eksternt, både indholdsmæssigt og teknisk. Vi har brugt Survey 

Monkey (udbyder af software til onlinespørgeundersøgelser) til at gennemføre og forarbejde data. 

Vi har været i dialog med en jurist i forhold til udsendelse af spørgeskemaet og bearbejdelse af data. I 

forhold til databehandlingen har Næstved Erhverv ligeledes sparret med de øvrige erhvervsorganisationer 

fra Vordingborg, Stevns og Faxe.  
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Kildekritik: 

 Analysen baseres på 205 reelle besvarelser for Næstved kommune. Mængden af besvarelser 

varierer dog fra spørgsmål til spørgsmål. For at højne analysens pålidelighed har vi løbende lavet en 

komparativ sammenligning til Faxe, Vordingborg og Stevns (samlet set). Desuden kvalitetssikrede vi 

også analysen, i form af sekundærdata enkelte steder. 

 En stor del af besvarelserne er fra små og mellemstore virksomheder, hvilket kan give et 

misvisende (total)billede af rekrutteringssituationen. Derfor har vi inddraget en tese, som 

konkretiserer udfordringen/udfordringerne i forhold til virksomhedens størrelse (tese 5). 

 Der er ingen garanti for, at virksomhederne svarer med udgangspunkt i deres egen virksomhed. 

Ligeledes er der ingen garanti for at besvarelserne stammer fra aktive CVR-numre. 

 Ret beset ved vi ikke, hvem der har besvaret spørgeskemaet. Er det sekretæren eller direktøren? 

Denne problematik har vi prøvet at begrænse igennem en introtekst til spørgeskemaet. 

 Spørgeskemaet tager mellem 5-10 min og er ret langt. Dem, der har besvaret spørgeskemaet kan 

have ’surfet’ igennem spørgsmålene og klikket tilfældigt. 

 Der er den klassiske risiko for at respondenterne misforstår/fejltolker spørgsmålene i 

spørgeskemaet. Dog har vi testet spørgeskemaet af, ved på forhånd at udsende det til udvalgte 

virksomheder – inden den samlede udsendelse. 
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Bilag 1 

Detaljeret oversigt over efterspurgte kompetencer frem mod 2020 (Næstved kommune). 
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Bilag 2 

For de virksomheder der oplevede udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft de sidste 12 

måneder, hvilke rekrutteringskanaler har haft den største virkning i forhold til at finde medarbejdere i 

sidste ende? Figuren nedenfor er fordelt efter de anvendte rekrutteringskanaler for hele Sydsjælland 

(Næstved, Faxe, Vordingborg og Stevns) 

Spørgsmål: Lykkedes det dig (i sidste ende) at ansætte den/de medarbejdere, du i første omgang søgte?  

 


