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Nordjylland rummer et potentielt væksteventyr  
 

En ny AAU-rapport peger på, at Nordjylland med fordel kan satse på kreative og innovative erhverv i 

fremtidens vækststrategier. Regionen besidder nemlig både den knowhow og den arbejdskraft, som skal 

til for at skabe en stærk industri på dette område.  

 

Fremtidens vækst forventes i høj grad at ligge inden for kreative erhverv. Erhverv som bl.a. arkitektur, 

musik, digitale medier og reklame rummer således nogle af de største vækstrater i EU, og samtidig 

fremhæves de i den danske regerings vækstplan for kreative erhverv og design som et kerneområde for 

fremtidens vækst. Samlet set omsætter de kreative erhverv i Danmark for 200 mia. kr. årligt, mens dette 

tal for Nordjylland er på 11 mia. kr. Det betyder, at de kreative erhverv på nuværende tidspunkt 

bidrager mere til væksten i Nordjylland, end eksempelvis turismebranchen gør.  

 

Men en helt ny AAU-rapport peger på, at det tal kan blive endnu højere i fremtiden, fordi der ligger et 

hidtil uudnyttet potentiale inden for kreative og innovative erhverv i Nordjylland.  

 

- I Nordjylland er der en række virksomheder inden for de kreative erhverv, hvor det innovative 

element spiller en væsentlig rolle. Her er der især fokus på de teknologidrevne og digitaliserede 

produkter og processer, som for en stor dels vedkommende har deres udspring i den stærke IKT-

klynge, der gennem mange år er opbygget i Nordjylland. Vi kan derfor se potentialet i at satse på en 

nordjysk niche inden for kreative og innovative erhverv med en teknologidreven og digital tilgang. 

Det unikke ved virksomheder inden for disse erhverv er, at deres produkter og processer er 

skalérbare i modsætning til andre typer af kreative erhverv som fx kunsthåndværk. Samtidig sælger 

disse virksomheder ikke til ét geografisk område, men på globalt plan, forklarer Eskild Holm Nielsen, 

som er dekan for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, der sammen med 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Humanistiske Fakultet og Vækstforum Nordjylland står bag 

rapporten ”Kreative Nord – teknologiske og digitale potentialer”.  

 

AAU-kandidater er grundlaget for vækst 

Men ud over et erhvervsmæssigt potentiale rummer Nordjylland også den viden, der skal til for at 

udvikle den nuværende nicheposition til en solid industri. Aalborg Universitet uddanner nemlig årligt op 

imod 400 kandidater inden for de kreative og innovative erhverv. Disse kandidater er grundlaget for, at 

hele området kan vokse i Nordjylland.  

 



- Et særligt kendetegn ved Aalborg Universitets uddannelser er det problemorienterede og 

erhvervsorienterede fokus med projekter, der ofte formuleres i samarbejde med offentlige og 

private virksomheder. Kandidaterne er derfor klar til at gå direkte ud i erhvervslivet efter endt 

uddannelse. Samtidig er det en enestående fordel, at universitetet huser både de konstruerende, 

de teknisk-naturfaglige, de humanistiske og de samfundsvidenskabelige, økonomiske og juridiske 

fag under samme tag. Det skaber nogle helt unikke kandidatprofiler, og netop dette tværfaglige 

samspil mellem de forskellige studieretninger er en grundlæggende forudsætning for de kreative og 

innovative erhverv. Vi oplever derfor også, at erhvervslivet vurderer det som afgørende for væksten 

i Nordjylland, at vi har et universitet i regionen, som kan levere den højtuddannede arbejdskraft, 

der er nødvendig i fremtiden, understreger dekan Lone Dirckinck-Holmfeld fra Det Humanistiske 

Fakultet.  

 

Flere højtuddannede skal blive i Nordjylland 

En udfordring er imidlertid, at halvdelen af de nyuddannede kandidater inden for de kreative og 

innovative erhverv forlader regionen og får jobs i primært Århus- eller hovedstadsområdet. Samtidig 

udtrykker de nordjyske virksomheder, at det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere, der ikke har 

tilknytning til regionen i forvejen. Skal væksten i Nordjylland sikres, er det derfor afgørende, at flere 

kandidater bliver i regionen efter endt uddannelse.  

 

-Det er derfor vigtigt, at vi fortsat udvikler Aalborg og Nordjylland som et attraktivt sted at bo. Samtidig 

kan vi gennem et øget samarbejde mellem universitetet og erhvervslivet skabe adgang til den nyeste 

forskning og herved hjælpe virksomhederne til at vokse. Men det er også vigtigt, at de nordjyske 

politikere hjælper de kandidater på vej, som ønsker at blive iværksættere inden for kreative og 

innovative erhverv, da det også vil medvirke til at sikre vækstlaget i regionen – også i fremtiden, siger 

Lone Dirckinck-Holmfeld.     

 

 

For yderligere information kontakt: 

Lone Dirckinck-Holmfeld på telefon: 99 40 96 04, mobil: 22 82 20 74 eller e-mail: lone@hum.aau.dk 

Eskild Holm Nielsen på telefon: 99 40 96 32 eller på e-mail: dekan-teknat@adm.aau.dk.  

 

Læs rapporten på http://www.fak.hum.aau.dk/samarbejde/kreativenord/ 
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