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Fokus på f remt idens kompetencebehov er  afgørende for  den f remt id ige 

udvik l ing og vækst  i  Nord jy l land.  Derfor  er  det  er  med s tor  g læde,  a t  v i 

præsenterer  resu l ta terne af  den nye FremKom 2-analyse.  Den førs te  b lev 

of fent l igg jor t  førs te  gang i  2008,  hvor  den gav et  b i l lede af  det  f remt id ige 

kompetencebehov for  ha lvdelen af  den nord jyske arbe jdsstyrke.  FremKom 2

går  skr id te t  v idere og g iver  e t  b i l lede af  f remt idens kompetencebehov for 

ledere og medarbejdere i  he le  Region Nord jy l land.

For  a t  g ive e t  godt  bud på,  hv i lke  kompetencer ,  der  b l iver  centra le  inden for 

eksempelv is  fødevareområdet ,  bygger i  og of fent l ig  forva l tn ing har  v i  med 

h jælp f ra  e t  konsu lent f i rma været  rundt  i  he le  Nord jy l land for  a t  ta le  med le-

dere og eksper ter  i  både pr ivate  v i rksomheder  og of fent l ige organisat ioner.

Resul tatet  er spændende læsning,  som giver stof  t i l  ef tertanke og gode input 

t i l  både de,  der udbyder og efterspørger kompetenceudvik l ing.  Interessant er 

det  især at  se,  hvorledes der på tværs af  brancher og sektorer i  s tadig st igen-

de grad efterspørges både stærke fagl ige og stærke personl ige kompetencer.

Der  er  s tor  opbakning omkr ing FremKom i  Nord jy l land,  hvor  s t ra teg iske ak-

tører  inden for  erhvervs- ,  uddannelses  og beskæft ige lsesområdet  har  samar-

be jdet  omkr ing at  få  rea l iseret  FremKom 2-analysen.  Det  er  med t i l  a t  skabe 

en sammenhængende indsats ,  hvor  v i  samarbejder  omkr ing at  løse de udfor-

dr inger ,  som v i  har  i  Nord jy l land.

Med FremKom 2-analysen er  der  skabt  e t  godt  grundlag for  en debat  om 

Nord jy l lands udfordr inger  i  forho ld  t i l  a t  s ikre ,  a t  arbe jdsstyrken også har 

de re t te  kompetencer  om fem år.  Dernæst  også en d iskuss ion af ,  hvordan v i 

sammen og hver  for  s ig  kan handle  på den nye v iden,  som v i  har  fået . 

FremKom 2-analysens resu l ta ter  kan f r i t  hentes  på FremKom´s h jemmeside 

www.fremkom.dk. 
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1.1 INDLEDNING
I denne publikation sættes fokus på det fremtidige arbejdskraft- og kompetencebehov inden for fødevaresek-
toren i Nordjylland. Publikationen er en del af en større analyse under det såkaldte FremKom 2-projekt, hvis 
formål er at afdække, hvad der vil være fremtidens kompetencebehov fem år frem i tiden i Region Nordjylland. 

¹ Ud af de i alt 16 sektorer arbejdsmarkedet er blevet opdelt i, er der blevet udarbejdet rapporter for de 15 sektorer. Der er ikke blevet udarbejdet en sek-
torrapport for ’Øvrig produktion’, da dette reelt set ikke er en sektor, men en restgruppe af mindre og meget forskelligartede produktionssektorer, der ikke 
passer ind under de andre sektorer.

FremKom 2-projektet er en videreførelse af FremKom 1, der blev 

gennemført i 2007-2008, og som også satte fokus på fremtidens 

kompetenceudfordringer i Region Nordjylland. Hvor FremKom 

1-projektet afdækkede virksomhedernes kompetencebehov inden 

for seks udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen omfattede 50% 

af det nordjyske arbejdsmarked, afdækker FremKom 2 det sam-

lede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer1. Projektet 

har således både undersøgt tendenser og udfordringer på tværs 

af sektorer og samtidigt set på, hvilke specifikke arbejdskraft- og 

kompetencemæssige udfordringer de enkelte sektorer står over 

for.

Ud over at have fokus på regionens forskellige sektorer har der 

i FremKom 2-projektet også været fokus på at afdække arbejds-

kraft- og kompetencebehovet inden for regionens fire forskellige 

arbejdskraftoplande: Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vend-

syssel. Arbejdskraftoplandene er defineret ved at være klynger 

af kommuner, der har en stor gensidig udveksling af arbejdskraft. 

Projektet er derfor også mundet ud i flere rapporter. Dels en ho-

vedrapport, der går på tværs af sektorer og oplande, og dels en 

række kortere oplands- og sektorrapporter, der gennemgår ho-

vedkonklusioner i relation til de enkelte sektorer og oplande. Alle 

rapporter kan frit downloades på www.fremkom.dk. 

Selve dataindsamlingen såvel som udarbejdelsen af rapporter er 

blevet udført af Oxford Research A/S i tæt samarbejde med Re-

gion Nordjylland. Ligeledes har FremKom 2-projektets følge- og 

styregruppe, der består af de væsentligste erhvervspolitiske og 

uddannelses- og beskæftigelsesaktører i regionen, løbende været 

inddraget i analyseprocessen i forhold til at udstikke projektets 

retning, udvælge og tilpasse metoder samt facilitere kontakter til 

relevante virksomheder og eksperter til interview, fokusgrupper 

og workshop.

Rapporterne i FremKom 2-projektet bygger på et omfat-

tende analysearbejde, hvor der har været indsamlet 

data via følgende metoder:  

• Registerbaserede fremskrivninger af udbud og ef-

terspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på 

sektorer og oplande.

• Kvalitative interview med brancheeksperter inden for 

de 16 sektorer.

• Spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og offent-

lige arbejdsgivere i hele regionen. 

• Kvalitative interview med 60 virksomheder fordelt på 

de 16 brancher og de fire oplande.

• Afsluttende workshop, hvor eksperter og interessenter 

har kommenteret hovedkonklusioner og anbefalinger. 

FØDEVARESEKTOREN ER DEFINERET SOM 
VIRKSOMHEDER INDEN FOR LANDBRUG, FI-
SKERI OG GARTNERI, INDUSTRIVIRKSOMHEDER 
DER FORARBEJDER OG FREMSTILLER FØDE-
VARER SAMT STØTTE- OG RÅDGIVNINGSVIRK-
SOMHEDER INDEN FOR FØDEVARESEKTOREN.
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1.2 OPSUMMERING
Kort opsummeret viser sektorrapporten for den nordjyske fødevaresektor følgende: 

• Fødevaresektoren er med sine 39.550 ansatte i 2011 den største sektor i Region Nordjylland. Det er dog også en af de sektorer, der 

inden for den nærmeste årrække vil opleve de største forandringer – specielt i forhold til antallet af medarbejdere i sektoren. Undersø-

gelsens fremskrivninger peger på et fald i efterspørgslen af ansatte på 13% fra 2011 til 2016.

• Eksperterne peger primært på, at branchen fortsat vil fokusere på omkostningsminimering, og at der vil være en tendens, hvor 

teknologiudvikling og procesautomatiseringer erstatter ufaglært arbejdskraft. Fremadrettet peger eksperterne på, at der vil blive 

efterspurgt flere faglærte medarbejdere og flere medarbejdere med længerevarende uddannelser, der kan varetage funktioner 

inden for marketing, salg og strategi. Virksomhederne bekræfter disse vurderinger.

• Flere virksomheder uddyber i forbindelse med interview, at der i forhold til produktionserhvervene i Region Nordjylland er gunstige for-

hold for virksomhederne. De hæfter sig ved, at der er et stort udbud af relativt højt kvalificeret ufaglært arbejdskraft, der relativt 

enkelt kan indgå i produktionen i flere sektorer. De ufaglærte medarbejdere skal dog fremadrettet løbende kompetenceudvikles. 

Specielt de tekniske og sproglige kompetencer er centrale. Derudover bliver sociale egenskaber mere og mere vigtige.

• Den stigende efterspørgsel efter flere medarbejdere med længerevarende uddannelser hænger sammen med udviklingen inden for 

produktionen, hvor en stigende automatisering og fokus på at kunne gøre sit produkt unikt i en global konkurrence medfører en stigende 

efterspørgsel efter medarbejdere, der kan håndtere komplekse arbejdsopgaver, nytænke og produktudvikle.

• På ledelsesniveau er der to primære tendenser, der fremadrettet præger de kompetencer, som ledelsen skal besidde. Det handler om 

strategi og nytænkning. Generelt vurderer virksomhederne, at der skal en strategisk forståelse ind i virksomhederne, som kan sætte 

produktionen ind i en international kontekst. Da konkurrence er markant i sektoren, gælder det om at differentiere sig fra konkur-

renterne, og i nogle tilfælde ikke konkurrere på pris, men kvaliteten af det produkt, der sælges.

• Virksomhederne inden for fødevaresektoren i Region Nordjylland er generelt tilfredse med de tilbud om videreuddannelse og kom-

petenceudvikling, der findes i regionen. De anvender dem bl.a. i forbindelse med svingninger i produktionen til at holde på medarbej-

derne, da de grundet den danske arbejdsmarkedsmodel kan få et markant løntilskud hertil.   

1.3 FØDEVARESEKTOREN 
I  NORDJYLLAND
Fødevaresektoren i Region Nordjylland er kendetegnet af store aktører såsom Arla, Tulip og Danish Crown, der 
repræsenterer forskellige dele af branchen, men som alle er storproducenter inden for deres område. Disse 
store aktører beskæftiger en markant andel af medarbejderne inden for fødevaresektoren i Region Nordjyl-
land. Af andre aktører inden for sektoren er specielt detailhandlere og rammeproducenter, dvs. forarbejdning 
af fødevarer, markante i sektoren. 

Inden for de seneste fem år er der inden for sektoren fremmet 

en tendens, hvor producenter ikke længere konkurrerer på pris, 

men hvor kvaliteten og historien om fødevarernes oprindelse og 

levevilkår er det centrale. En producent som Thise er et af de 

fremmeste eksempler på denne relativt nye tendens, der dog al-

lerede var i gang i forbindelse med FremKom 1 i 2007. 

Fødevaresektoren har gennem de seneste par år oplevet flere 

forhold, der har haft en negativ betydning for udviklingen i bran-

chen. For det første havde Muhammed-tegningerne i 2005 en 

umiddelbar negativ betydning for branchen, idet en stor del af 

eksporten gik til de arabiske lande. Det er stadig en hændelse, 

branchen lider under eksportmæssigt. Ydermere har branchen 

også være ramt af finanskrisen, hvor et fald i efterspørgslen 

generelt også har haft en negativ indflydelse. Derudover har en 

generel tendens gennem de seneste år været, at branchen kon-

kurrerer på et internationalt marked med hård konkurrence på 

prisen. Det har blandt andet betydet, at virksomheder i regionen 
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1.4 ARBEJDSKRAFT-  OG 
KOMPETENCEBEHOV
Udviklingen i arbejdskraftbehovet inden for fødevaresektoren ser ifølge fremskrivningerne mindre positive ud 
i et 5-årigt perspektiv i Region Nordjylland. Som det fremgår af figur 1 samt tabel 1 peger fremskrivningerne 
på, at der generelt vil være en nedgang på ca. 13% i antallet af arbejdspladser inden for sektoren, hvilket ca. 
dækker over 5.000 medarbejdere. Det skal bemærkes, at det er en traditionel stor sektor, der skæres ned i som 
følge af flere eksterne udviklinger. En ledende medarbejder i en virksomhed formulerer det således:
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Figur 1 Arbejdskraftbehovet inden for fødevaresektoren i Nordjylland (antal ansatte)

Kilde: Oxford Research og Center for Regional- og Turismeforskning 2010 

Fødevarer og ass. erhverv total Fødevarer Fødevarer ass. erhverv

har effektiviseret deres produktion, flyttet den til udlandet eller er 

lukket. I alt har det betydet et samlet fald i beskæftigelsen i bran-

chen inden for de seneste par år, da virksomheder både omkost-

ningsminimerer, hvilket betyder færre ufaglærte medarbejdere, 

og risikominimerer i forhold til eksportmarkeder, hvilket betyder 

udflytning af produktion til eksempelvis Østeuropa.

Fødevaresektoren er med sine 39.550 ansatte i 2011 den største 

sektor i regionen. Samtidig peger undersøgelsen dog også på, at 

det er en af de sektorer i regionen, der inden for den nærmeste 

årrække vil opleve de største forandringer – specielt i forhold 

til antallet af medarbejdere i sektoren.  Undersøgelsens frem-

skrivninger peger på et fald i efterspørgslen af ansatte på 13% 

fra 2011 til 2016. En indikation på, at dette scenarie kan blive en 

realitet, viste sig i april 2011, hvor Arla annoncerede, at de luk-

kede deres mejeri i Hjørring, hvorved 106 medarbejdere inden for 

sektoren mister deres arbejde2.  

2 http://www.dr.dk/P4/Nord/Nyheder/Nordjylland/2011/04/13/104645.htm

”Jeg t ror ,  v i  b l iver  nødt  t i l  a t  a fsked ige  medarbe jdere  inden for 
de  nærmeste  par  år.  Vi  har  t rad i t ione l t  ha f t  en  s tor  medarbe jder-
skare  og  været  en  v ig t ig  v i rksomhed for  loka lområdet  –  og  det  v i l 
v i  også  for tsat  være.  Bare  ikke  he l t  i  samme måles tok  som t id l i -
gere .  Tendenser  som s tor  nat iona l  og  in ternat iona l  konkurrence og 
s t igende brug a f  automat iser inger  medfører ,  a t  v i  f remadret te t  v i l 
jus tere  i  anta l le t  a f  medarbe jdere . ”
HR-chef, fødevarevirksomhed i Region Nordjylland
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Undersøgelsens interviewede eksperter inden for branchen vur-

derer – i overensstemmelse med fremskrivningerne – at det ge-

nerelle arbejdskraftbehov inden for branchen inden for de nær-

meste par år vil falde. Eksperterne peger primært på, at branchen 

fortsat vil fokusere på omkostningsminimering, og at der vil være 

en tendens, hvor teknologoudvikling og procesautomatiseringer 

erstatter ufaglært arbejdskraft. Fremadrettet peger eksperterne 

på, at der vil blive efterspurgt flere faglærte medarbejdere og 

flere medarbejdere med længerevarende uddannelser, der kan 

varetage funktioner inden for marketing, salg og strategi. 

Tabel 1: Ændring i arbejdskraftbehovet i Region Nordjylland fordelt på sektorer 

Sektor
Antal ansatte 

2011

Antal efterspurgte 

ansatte 2016
Ændring i procent +/-

Fødevarer og støtteerhverv 39.550 34.398 -13,0%

Møbel, beklædning og støtteerhverv 7.029 6.693 -4,8%

Kultur, turisme og event 9.202 9.394 2,1%

Oplevelsesindustri 5.414 5.443 0,5%

IKT 5.637 5.971 5,9%

Energi og miljø og støtteerhverv 6.464 6.102 -5,6%

Transport og støtteerhverv 17.651 17.787 0,8%

Byggeri og støtteerhverv 38.001 38.447 1,2%

Metalindustri 2.087 2.033 -2,6%

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico 25.447 26.259 3,2%

Finans, forsikring og videnservice 9.334 9.432 1,0%

Handel og forretningsservice i øvrigt 19.679 20.153 2,4%

Øvrig produktion 7.935 7.588 -4,4%

Uddannelse 22.326 21.249 -4,8%

Pleje og omsorg 30.935 29.866 -3,5%

Offentlig administration og organisationer 17.113 16.952 -0,9%

Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning 2010/ Oxford Research 2010



FØDEVARER |9

Figur 2 illustrerer, at virksomhedernes egne forventninger til den 

fremadrettede vækst i antallet af medarbejdere frem til 2016 ikke 

ligner fremskrivningerne. Generelt er virksomhederne mere posi-

tive omkring den fremadrettede vækst, og over hver tredje virk-

somhed vurderer, at de i høj grad eller nogen grad vil vækste i 

antallet af medarbejdere. 30% forventer at være det samme antal 

medarbejdere som i dag, mens kun 6% af virksomhederne inden 

for sektoren forventer at være færre ansatte end i dag.

I interview med virksomhederne fremgår det, at virksomhederne 

har et differentieret syn på væksten i antallet af medarbejdere i et 

fremadrettet perspektiv. For på den ene side vurderer virksom-

hederne, at der fremadrettet vil være færre ufaglærte medarbej-

dere, der trods alt står for den største andel af medarbejdere i 

sektoren på nuværende tidspunkt. Det er med til at bekræfte det 

billede, fremskrivningerne viser. På den anden side peger flere 

virksomheder på, at de i andre dele af deres medarbejderskare 

vil ansætte markant flere inden for de nærmeste par år. Særligt 

medarbejdere, der kan være med til at drive marketing og salg 

samt tænke strategier for virksomhederne, jf.:

Virksomhederne inden for fødevaresektoren i Region Nordjylland 

er også inkluderet i undersøgelsen for herved at give deres besyv 

til, hvordan de anser den nærmeste fremtid i forhold til en even-

tuel vækst i antallet af ansatte. Figur 2 viser virksomhedernes 

forventning til væksten i antallet af ansatte frem til 2016. 
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Figur 2 I hvor høj grad forventer din virksomhed at vækste i antal ansatte frem til 2016?

Kilde: Oxford Research 2011 

Slet ikke, vi forventer at 
være det samme antal 

som i dag

Slet ikke, vi forventer at 
være færre ansatte end

 i dag

”Vi  regner  inden for  de  næste  3-5  år  med at  vækste  mel lem 10-
15% inden for  udva lg te  job funkt ioner.  Vi  kommer t i l  a t  fokusere 
mere  på  market ing  og  sa lg ,  ford i  det  er  det ,  der  ska l  være med t i l 
a t  sørge for  vores  produkt ion .  Derudover  v i l  v i  e f terspørge medar-
be jdere ,  der  er  gode t i l  det  s t ra teg iske ,  ford i  v i  ska l  være bedre  t i l 
a t  f inde  ’hu l ler ’  i  markedet  og  udnyt te  de  potent ia ler ,  vores  v i rk-
somhed og vores  produkt  g iver  os .  Det  kan v i  b l ive  langt  bedre  t i l , 
end v i  er  nu .  Vi  sa tser  dermed på  nye medarbe jdere  med nog le  hø-
jere  uddanne lseskompetencer ,  end v i  t id l igere  har  g jor t .  Det  b l iver 
nok  pr imært  personer  med mel lemlange e l ler  lange v ideregående 
uddanne lser ,  som v i  håber ,  v i l  ansøge de  s t i l l i nger ,  v i  sæt ter  op .”
Leder i større nordjysk fødevarevirksomhed
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Figur 3 Hvis din virksomhed vækster inden for fem år, hvor forventer du primært, at det vil ske?

Kilde: Oxford Research 2011 

I ØsteuropaI Region Nordjylland Andre steder i Danmark I Vesteuropa Uden for Europa

Dermed viser fremskrivningerne et billede af udviklingen inden 

for sektoren, der til dels bekræftes af eksperter og virksomhe-

derne selv i forhold til den ufaglærte arbejdskraft. Nuanceringen 

i forhold til en potentiel vækst for andre jobfunktioner i virksom-

hederne viser et mere positivt fremadrettet billede for medar-

bejderudviklingen i sektoren, hvor nogle jobfunktioner vil miste 

fodfæstet, mens andre vil vokse sig markant stærkere for at imø-

dekomme særligt de internationale udfordringer, branchen står 

over for.  

Vækst vil primært ske inden for regionen

På trods af at både eksperter og virksomhederne selv peger på, 

at der inden for sektoren sker en stigende internationalisering i 

form af større konkurrence og mulighed for outsourcing af pro-

duktion til andre lande, vurderer virksomhederne i regionen ikke, 

at de inden for de nærmeste par år vil vækste uden for Danmark, 

jf. figur 3. 

Figur 3 illustrerer, at virksomhederne inden for sektoren primært 

forventer at vækste inden for Region Nordjylland (78%), mens 

12% af virksomhederne forventer at vækste andre steder i Dan-

mark. Kun 8% af virksomhederne forventer at vækste uden for 

Danmark. Her peger de fleste på Østeuropa som et attraktivt sted 

at slå sig ned, idet kombinationen mellem billig arbejdskraft og 

umiddelbar nærhed til Danmark vurderes som positive parametre. 

Flere virksomheder uddyber i forbindelse med interview, at der 

i forhold til produktionserhvervene i Region Nordjylland er gun-

stige forhold for virksomhederne. Virksomhederne hæfter sig 

ved, at der er et stort udbud af relativt højt kvalificeret ufaglært 

arbejdskraft, der relativt enkelt kan indgå i produktionen i flere 

sektorer. Det har en positiv betydning for, at virksomhederne 

fremadrettet ønsker at vækste i Region Nordjylland jf.: 

”Det  er  en  forde l  a t  l igge  her  på  grund a f  udbuddet  a f  arbe jds-
kra f t  t i l  p rodukt ion .  Det  er  l id t  absurd ,  men der  er  så  meget  andet , 
der  har  lukket ,  og  det  betyder ,  a t  der  er  gode mul igheder  for  os , 
der  har  over levet  i  forho ld  t i l  a t  få  fa t  i  nog le  dygt ige  og  e f fek t ive 
u fag lærte  medarbe jdere” . 
Teknisk direktør, fødevarevirksomhed i Region Nordjylland
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1.4.1 KOMPETENCEBEHOVET

Derudover fokuserer flere af virksomhederne også på, at flere 

dele af produktionen kan varetages af automatisering, og at den-

ne tendens fremadrettet forstærkes. Men der vil i sektoren altid 

være behov for ufaglært arbejdskraft til at varetage dele af pro-

duktionen, jf.:

Derfor vurderer virksomhederne, at de gunstige betingelser for at 

tiltrække kvalificeret ufaglært arbejdskraft har en positiv betyd-

ning for deres geografiske tilhørsforhold.

I forhold til kompetencebehovet blandt medarbejderne inden for sektoren, viser figur 4 de kompetencer, som 
virksomhederne efterspørger frem til 2016. 

”Vi  har  over før t  en  de l  a f  produkt ionen t i l  mask iner  og  robot ter 
og  har  dera f  a fhændet  en  de l  a f  vores  u fag lærte  medarbe jdere . 
Men nu t ror  jeg  ikke ,  der  er  mul ighed for  a t  automat isere  mere  a f 
produkt ionen,  som det  ser  ud  nu .  Så  anta l le t  a f  u fag lærte  medar-
be jdere ,  der  er  nu ,  v i l  forb l ive  re la t iv t  s tab i l t .  Og det  er  s tad ig  en 
markant  ande l  a f  medarbe jderne…”
Chef, fødevarevirksomhed i Region Nordjylland

I høj grad I nogen grad

Figur 4 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørger din virksomhed frem til 2016?

Kilde: Oxford Research 2011 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evnen til at indgå og aktivt bruge faglige og
forretningsmæssige netværk

Økonomiske kompetencer

Tværfaglighed og kendskab til flere brancher

Sprog og interkulturel forståelse

Viden om sundhed, miljø og klima

IKT ekspert/udviklerniveau

Juridiske kompetencer

IKT brugerniveau

Fleksibilitet

Serviceorientering/serviceminded

Forretningsforståelse

Kreativitet og evnen til at være innovativ

Selvledelse

Teamwork

66

56

32

45

36

41

18

19

22

15

23

13

3

2

26

26

48

35

41

30

47

39

36

38

26

28

17

16



12| FØDEVARER

Af figur 4 fremgår det, at de kompetencer, som virksomhederne 

efterspørger, primært er personlige, sociale og generelt de ’blø-

dere’ faglige kompetencer såsom fleksibilitet, serviceorientering, 

forretningsforståelse og evnen til at være innovativ. Både virk-

somhederne selv og sektoreksperter hæfter sig ved, at ledelse 

og ansvar fordeles mere ud til medarbejderne, hvilket medfører, 

at den ’rene’ faglighed betragtes som et nødvendigt fundament, 

som andre kompetencer kan bygges oven på. Derfor bliver de 

personlige kompetencer mere og mere vigtige i sektoren. De skal 

forstå, hvad deres position betyder for virksomheden som hel-

hed, og de skal være gode til at indgå i sociale relationer med 

andre medarbejdere og i forhold til kunder. Dette er forhold, som 

virksomhederne også kommer ind på i interview. Derudover hæf-

ter flere virksomheder sig ved, at medarbejderkompetencer, der 

fremadrettet vil blive efterspurgt, er sociale kompetencer som 

evnen til at indgå i relationer med andre mennesker, men også 

mere faglige kompetencer som tekniske færdigheder og sprog er 

centrale, jf.:

På højere medarbejderniveau (primært funktionærniveau) peger 

eksperterne på, at der især vil blive efterspurgt medarbejdere, 

der kan produktudvikle og markedsføre produkterne. Dette stem-

mer godt overens med de udsagn, som de interviewede virksom-

heder inden for branchen kommer med. I forhold til ledelseskom-

petencerne, som virksomhederne efterspørger, fremgår disse af 

figur 5. 

”Det  betyder  meget  for  os ,  a t  personen passer  ind ,  og  a t  man 
kommer med den re t te  indst i l l i ng  t i l  a rbe jdet  og  har  e t  godt  hu-
mør.  Det  smi t ter  a f  på  a l le .  Derudover  er  det  f remadret te t  v ig t ig t 
for  os ,  a t  vores  nye medarbe jdere  har  f la i r  for  tekn ik  og  sprog.  Vi 
begynder  a t  have f lere  mask iner  her ,  og  de  ska l  være i  s tand t i l  a t 
bet jene d isse ,  og  kunne læse og fors tå  ve j ledn inger ,  der  i kke  a l t id 
er  på  dansk” . 
Kvalitetschef, Virksomhed i Region Nordjylland

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Figur 5 Hvilke kompetencer på ledelsesniveau efterspørger din virksomhed frem til 2016?

Kilde: Oxford Research 2011 
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Figur 5 illustrerer, at virksomhederne inden for sektoren primært 

efterspørger ’klassiske’ ledelseskompetencer såsom fagspeci-

fik viden og økonomiske kompetencer samtidig med, at de le-

dende medarbejdere gerne skal have evnen til at skabe netværk 

og samarbejde samt skabe og implementere nye ideer. Arbejdet 

med at tænke strategisk og udvikle nye ideer til ens produkter 

ligger i forlængelse af en tendens, der har været i sektoren inden 

for de seneste par år. Tendensen har gået på at fokusere mindre 

på pris og i stedet spille på fødevarernes kvalitet og oprindelse. 

Det er en trend med blandt andet Thise Mejeri og Grambogård 

Slagteri som de fremmeste nationale eksempler. 

Flere eksperter i undersøgelsen peger på, at denne form for ni-

cheproduktion og ’branding’ af fødevareprodukter kan være en 

måde at differentiere sig fra konkurrenter. Dermed konkurrerer 

man ikke på pris, men på kvalitet og fødevareproduktets oprindel-

se. Eksperterne vurderer, at det er en tendens, der på nuværende 

tidspunkt kan ses i begrænset omfang i regionen, men kan være 

en tendens, der fremadrettet forstærkes, og som en fokusering 

og udvikling af specielt ledelseskompetencerne til at tænke nyt 

og strategisk kan være med til at hjælpe på vej.

Generelt efterspørger virksomhederne fremadrettet på ledelses-

niveau et miks af de klassiske ledelseskompetencer i kombination 

med nyere ledelseskompetencer. 

Selvom der mellem FremKom 1 og FremKom 2 er stor forskel 

på de økonomiske konjunkturer3, er der ikke markante forskelle 

mellem de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. I 

FremKom 1 pegede virksomhederne på, at de efterspurgte fag-

lige kompetencer i form af viden og evner i mere komplekse 

produktionsforhold (fx betjening af maskiner/robotter), mens ef-

terspørgslen efter personlige kompetencer primært gik på fleksi-

bilitet, samarbejde og ansvar. 

I FremKom 2 er det fortsat viden og evner inden for mere kom-

pleks produktion der efterspørges, sammen med de ’blødere’ 

personlige kompetencer som samarbejde og fleksibilitet. En for-

skel på FremKom 1 og FremKom 2 er derimod i virksomhedernes 

vurdering af, hvorvidt arbejdsmarkedet kan honorere disse krav. 

Virksomhederne i FremKom 1 vurderede kun i mindre grad, at 

det var muligt at skaffe arbejdskraft med de kompetencer, de ef-

terspurgte – de måtte være tilfredse med medarbejdere, der ’gad 

stå op om morgenen’. Anderledes forholder det sig i FremKom 2, 

hvor virksomhederne i højere grad vurderer, at betingelserne er 

mere gunstige for, at nye medarbejdere besidder de efterspurgte 

kompetencer. Dermed ligger den største forskel på FremKom 1 

og FremKom 2 inden for Fødevaresektoren ikke i kompetencebe-

hovet hos virksomhederne, men derimod det potentiale arbejds-

kraftsudbuddet indeholder. 

Kompetenceudvikling og efteruddannelse

De interviewede virksomheder i Region Nordjylland vurderer ge-

nerelt, at der i forhold til efteruddannelse og kompetenceudvikling 

er gode muligheder i regionen. Det være sig både i forbindelse 

med EUC-kurser i fx dansk og matematik, men også mere admi-

nistrative og ledelsesmæssige kurser findes efter virksomheder-

nes vurdering i et fint omfang i regionen. Virksomhederne bruger 

også de tilbud om efteruddannelse og kompetenceudvikling, der 

findes i regionen. Det være sig både i forhold til en generel op-

kvalificering af specifikke kompetencer for en medarbejdergruppe 

som fx sprog, men det kan også være i forbindelse med svingnin-

ger i produktionen, at efter-/videreuddannelse gør det attraktivt 

for virksomhederne at holde på medarbejderne og bruge disse 

perioder på at opkvalificere deres kompetencer, jf.:

3 FremKom 1 blev foretaget i en højkonjunktur i efteråret 2007-foråret 2008, mens FremKom 2 er foretaget under finanskrisen, der startede i Danmark i 
efteråret 2008.

” I  per ioden,  hvor  v i  havde mindre  a t  lave ,  brugte  v i  en  mul ighed 
for  kurser ,  hvor  man kan få  85% a f  lønnen dækket .  Så  i  s tedet  for 
a t  sende en  s tor  ande l  a f  medarbe jderne på  dagpenge kunne v i 
ho lde  på  fo lk ,  og  så  g ive  dem noget  e f teruddanne lse  oven i  købet . ”
Teknisk direktør, Virksomhed i Region Nordjylland

Det vidner således om, at virksomhederne inden for sektoren i 

Region Nordjylland generelt er tilfredse med de tilbud om vide-

reuddannelse og kompetenceudvikling, der findes, og at virksom-

hederne også gør brug af disse, blandt andet på grundt af den 

danske arbejdsmarkedsmodel, der giver et markant løntilskud i 

forbindelse med efteruddannelse.  
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1.5 KOMPETENCEMÆSSIGE 
UDFORDRINGER 
Generelt viser undersøgelsen af fødevaresektoren i Region Nordjylland, at det er en sektor, der inden for de 
nærmeste år står over for en række udfordringer. Disse vil primært være præget af øget konkurrence på pri-
sen, som et mere globaliseret fødevaremarked åbner op for. 

Det betyder, at mange af virksomhederne allerede er begyndt at 

produktionsoptimere ved at automatisere større dele af produk-

tionen. Konsekvensen af dette for medarbejdere er forskelligartet 

afhængig af, hvor i virksomhederne de er. For de ufaglærte med-

arbejdere er konsekvenserne af den skitserede udvikling, at der 

fremadrettet vil være behov for færre ufaglærte medarbejdere i 

regionen. Den gode nyhed for de ufaglærte medarbejdere er dog, 

at der stadig vil være en efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft, 

og at denne arbejdskraft generelt har et godt ry i regionen. De 

ufaglærte medarbejdere skal fremadrettet løbende kompetence-

udvikles, hvor det specielt er de tekniske og sproglige kompeten-

cer, der er centrale. Derudover bliver sociale egenskaber mere 

og mere vigtige – specielt evnen til gnidningsfrit at indgå i sociale 

relationer med både kolleger, ledelse og eventuelt kunder efter-

spørges af virksomhederne.

En anden central tendens inden for branchen er en stigende ef-

terspørgsel efter flere medarbejdere med længerevarende ud-

dannelser. Dette hænger sammen med udviklingen inden for pro-

duktionen, hvor en stigende automatisering og fokus på at kunne 

gøre sit produkt unikt i en global konkurrence medfører en stigen-

de efterspørgsel efter medarbejdere, der kan håndtere komplekse 

arbejdsopgaver, nytænke og produktudvikle. Flere virksomheder 

oplever i den henseende, at der fremadrettet kan være udfordrin-

ger forbundet med at tiltrække denne type af medarbejdere til 

deres virksomhed. Det handler om flere forhold. Den geografiske 

placering spiller ind, men også virksomhedernes villighed og for-

ståelse for at gøre brug af disse typer af medarbejdere kan have 

betydning, jf.:

Dermed handler den fremadrettede udfordring for virksomhe-

derne på denne front om at turde satse på at ansætte denne type 

af medarbejderne, fordi det er dem, der fremadrettet vil skabe 

merværdi. Derudover kan virksomhederne med fordel arbejde på 

at gøre det attraktivt for denne type af medarbejdere at tage et 

job i virksomhederne. 

”Når  det  gælder  produktudv ik l ing ,  har  v i  behov for  a t  t i l t række 
hø j tuddannet  arbe jdskra f t .  Og dem er  der  i kke  så  mange a f  herude 
[Op land:  Thy Mors ] .  Og det  er  også  svært  a t  t i l t række dem andre 
s teder  f ra .  Men der  er  også  en  s tor  r i s iko  forbundet  med at  have 
denne type a f  medarbe jdere .  For  der  går  måske to  år ,  før  en  inge-
n iør  har  t jent  s in  løn  ind ,  og  der  er  v i rksomheder ,  der  i kke  tør  tage 
det  ’ tab ’ .  Men hv is  man v i l  over leve i  branchen,  t ror  jeg  bestemt , 
det  er  den ve j ,  v i  ska l  gå…”
Direktør, Virksomhed i Region Nordjylland 
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Et øget fokus på strategi og nytænkning i ledelsen i virksomhe-

derne kan fremadrettet være med til at drive udviklingen inden 

for sektoren i en positiv retning. 

I den følgende boks opsummeres de væsentligste kompetence-

mæssige udfordringer for fødevaresektoren i Region Nordjylland.  

”Overgangen f ra  konkurrence på  pr is  t i l  kva l i te t  er  en  genere l  ten-
dens ,  der  har  været  under  udv ik l ing  de  seneste  5-10  år ,  og  som 
v i rksomhederne inden for  branchen ska l  tage ser iøs t ,  hv is  de  øn-
sker  a t  være konkurrencedygt ige  i  en  branche,  der  b l iver  mere  og 
mere  g loba l .  Det  b l iver  sværere  og  sværere  a t  s t i l l e  noget  op  mod 
de fødevarepr iser ,  som fx  Østeuropa kan levere .  Der for  er  det  v ig-
t ig t ,  a t  de  danske v i rksomheder  kan for tæl le  forbrugerne,  a t  der  er 
en  mening med,  hvor for  e t  dansk  forarbe jdet  produkt  koster  mere 
end e t  øs teuropæisk . ”  
Ekspert inden for fødevaresektoren i Region Nordjylland

FØDEVARESEKTORENS VÆSENTLIGSTE 
KOMPETENCEMÆSSIGE UDFORDRINGER

• Stigende pres på pris medfører stigende automatisering inden for sektoren. Medarbejderne skal 

kompetenceudvikles teknisk og personligt, således at de kan honorere de tekniske krav i pro-

duktionen samtidig med, at de udvikler deres samarbejdsevne og fleksibilitet.

• Evnen til at gøre produktet unikt bliver fremadrettet endnu mere centralt. Primært højtuddanne-

de medarbejdere med kompetencer inden for produktudvikling og innovation kan bidrage i den 

proces, men virksomhederne skal ’turde’ ansætte denne type af medarbejdere.

• Strategi og nytænkning på ledelsesniveau bliver centralt fremadrettet. Virksomheder inden for 

sektoren agerer på et globalt marked, hvor der stilles krav til ledelsen i forhold til at vide, hvor 

virksomheden vil hen (strategi), og hvordan ens produkter gøres attraktive for kunderne. 

På ledelsesniveau er der to primære tendenser, der fremadrettet 

præger de kompetencer, som ledelsen skal besidde. Det handler 

om strategi og nytænkning. Generelt vurderer virksomhederne, 

at der skal en strategisk forståelse ind i virksomhederne, som 

kan sætte deres produktion ind i den internationale kontekst, der 

er hverdagen for hovedparten af virksomhederne inden for fø-

devaresektoren. Det betyder, at ledelsen skal have visioner for, 

hvor virksomheden skal hen, og den skal være kompetent til at 

lede den i den retning. Nytænkning i ledelsen er også en kom-

petence, der fremadrettet vil blive efterspurgt. Da konkurrencen 

er markant i sektoren, gælder det om at differentiere sig fra sine 

konkurrenter, og i nogle tilfælde ikke konkurrere på pris men på 

kvaliteten af det produkt, der sælges. En ekspert inden for sekto-

ren vurderer, at det inden for de næste fem år er en tendens, der 

kommer til at være endnu mere fokus på, jf.: 
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