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Forord 

Rapportens baggrund - KvaliNord-projektet 
Denne rapport giver et dyberegående indblik i, hvordan en række virksomheder i Region 
Nordjyllands fødevareindustri forholder sig til uddannelse og efteruddannelse af deres perso-
nale. Rapporten er en del af KvaliNord-projektet, gennemført ved CARMA, AAU, i samar-
bejde med New Insight og Kompetence Kompagniet. KvaliNord-projektet har til formål at 
levere forskningsbaseret viden til opbygning og udvikling af de nyoprettede kompetence-
centre i lærende regioner under Undervisningsministeriet. Kompetencecentrenes opgave er 
at understøtte erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) i forlængelse af Nyt AMU 
fra 2003 og den nyligt implementerede strukturreform.  

 

Med KvaliNord-projektet sættes der fokus på fire temaer med hver sin indgangsvinkel på 
kvalifikationsudvikling i Region Nordjylland; 

 

1. Kvalificeret afdækning af jobudvikling og kvalifikationsanvendelse på det 
nordjyske arbejdsmarked 

o Udvikling af metoder til beskrivelse af jobudviklinger med særligt fokus på 
ubalancer indenfor forskellige brancher og veldefinerede jobområder set i 
et kvalifikationsperspektiv. 

2. Kvalificering af nordjyske virksomheders efterspørgsel efter VEU 

o Udvikling af metoder til beskrivelse af grundlaget for virksomheders efter-
spørgsel efter VEU. 

3. Kvalificering af nordjyske uddannelsesinstitutioners udbud af VEU 
o Udvikling af metoder til beskrivelse af, hvorledes de nordjyske udbydere af 

VEU kan kvalificere deres udbud af VEU. 

4. Understøttelse af samarbejde og koordination mellem erhvervspolitiske, be-
skæftigelsespolitiske og uddannelsespolitiske aktører i Nordjylland 

o Udvikling af metoder til understøttelse af samarbejde og koordination af uddan-
nelsesindsatser mellem erhvervspolitiske, beskæftigelsespolitiske og uddannel-
sespolitiske aktører i Nordjylland. 

Nærværende rapport knytter sig til tema 2 og har således efterspørgselssiden som omdrej-
ningspunkt. Rapporten er én af en række delrapporter, med hver sin branche som ind-
gangsvinkel. Ud over detailbranchen er der udarbejdet rapporter for elektronikbranchen, 
detailhandel, procesindustri samt for social- og sundhedsområdet. Der samles op på del-
rapporterne i et tværgående statusnotat. Statusnotatet indeholder desuden en kort redegø-
relse for den mere teoretiske og begrebslige indgangsvinkel til undersøgelserne.  

Denne større øvelse foretages to gange. Denne rapport er en del af første runde. Første 
runde fungerer, i høj grad, som intern læring i forhold til udvikling af et koncept til forstå-
else og beskrivelse af grundlaget for virksomheders efterspørgsel af efteruddannelse, og 
har derfor, i højere grad, en mere eksplorativ og induktiv tilgang til undersøgelsesfeltet. 
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Derfor er delrapporterne også, i nogen udstrækning, forskellige. Dette betyder dog ikke, at 
der, til første runde, ikke er arbejdet ud fra en teoretisk og begrebslig ramme. 

En helhedsorienteret tilgang - Teoretisk og begrebslig ramme 
Der benyttes flere steder i rapporten en række begreber, som kræver yderligere afklaring. 
Den førnævnte hovedrapport afdækker og redegør for den mere begrebslige og teoretiske 
indgangsvinkel til undersøgelsen. Derud over skal der henvises til fire inspirationshæfter, 
der er udarbejdet som del af nærværende projekt.1

Meget kort skal det dog her nævnes, at der i undersøgelsen er benyttet, hvad man kan kal-
de en helhedsorienteret tilgang. Meget forsimplet betyder det, at vi vurderer, at der er en 
lang række faktorer, der kan have betydning for, hvordan virksomheder kan og bør kvali-
ficere deres efterspørgsel efter VEU. Derfor er det nødvendigt at undersøge emnet mere 
bredt. 

Det er naturligvis centralt at afdække og forstå virksomheds- og personaleledelsers indstil-
ling til den løbende kvalificering af personalet. Virksomhedsledelsen kan give indblik i, 
hvordan og hvorfor VEU planlægges og benyttes, som det gør på den pågældende virk-
somhed. Virksomhedsledelser har i princippet noget nær fuld handlefrihed, når det kom-
mer til kvalificering af personalet. I praksis træffer ledelser dog ikke deres beslutninger 
omkring kvalificeringen af personalet autonomt. Den enkelte virksomhed er influeret af en 
række interne og eksterne faktorer og rammebetingelser, som både skaber potentialer, men 
også sætter begrænsninger for dens brug af VEU. Virksomhedsledelsers udsagn kan give 
indblik i disse faktorer og rammebetingelser, men for at nå frem til en nuanceret og gyldig 
viden om emnet, er det nødvendigt at oparbejde en forståelse af branchen og dens udvik-
ling, ligesom det er nødvendigt at oparbejde en viden om og fra tillidsfolk og/eller medar-
bejdere på virksomhederne. 

Ovenstående pointe understreges yderligere af, at vi befinder os i en tid med fokus på in-
tensiveret konkurrence og globalisering samt med politiske målsætninger, der går i retning 
af en mere virksomhedsrettet og praksisnær kvalifikations- og kompetenceudvikling. Det 
er derfor også hensigtsmæssigt at interessere sig for de sammenhænge, der eksisterer mel-
lem efterspørgslen og udbudet af VEU. 

Rapportens indhold 
Denne rapport giver et indblik i kvalifikationsudvikling i forskellige dele af fødevareindu-
strien. De delbrancher, som rapporten behandler, er: slagteribranchen, detailslagteri, meje-
ribranchen og fiskeindustrien. Der fokuseres i rapporten mere bredt på en række karakteri-
stika og tendenser der har relevans for kvalifikationsudvikling i disse delbrancher.  

Desuden kastes der, gennem fem dybdegående virksomhedsanalyser, lys over, hvordan en 
række forskellige virksomheder forholder sig til efteruddannelse af deres personale. Ved 
at kombinere de fem virksomhedsanalyser med et generelt billede af fødevareindustriens 

 
1  Særligt skal henvises til hæfte to og hæfte tre, som henholdsvis omhandler ”Kvalificering af offentlige 
og private virksomheders efterspørgsel efter VEU” samt ”Grundlæggende metoder og værktøjer til afdæk-
ning af behov for VEU”. Hæfterne er endnu ikke udgivet, men kan rekvireres ved henvendelse til CARMA, 
Aalborg Universitet 
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karakteristika, er det muligt at afdække faktorer med central betydning for den enkelte 
virksomheds planlægning og brug af uddannelse. Dette dybe ”spadestik” betyder dog om-
vendt sammenholdt med branchetilgangen, at det ud fra rapportens resultater ikke er mu-
ligt at udtale sig generelt om brugen af VEU. Rapporten skal altså ikke ses som et dæk-
kende billede af branchen som helhed.  

Rapportens opbygning betyder, at der både er indsamlet data på brancheniveau og på virk-
somhedsniveau. Viden på brancheniveau er indhentet ved hjælp af eksisterende materiale i 
form af branche- og kvalifikationsanalyse. På virksomhedsniveau er der foretaget inter-
views med såvel ledelsen som medarbejdere.2 Inddragelsen af ledere og ansatte forventes 
at give et mere nuanceret og troværdigt billede af forholdene på den enkelte virksomhed. I 
en tid med politiske målsætninger orienteret mod en mere virksomhedsrettet og praksisnær 
kvalifikations- og kompetenceudvikling, er det nødvendigt med en større viden på virk-
somheds- og individniveau. Branchebetragtningen signalerer dog samtidig betydninger af 
overførbare kvalifikationer som VEU-sigtemål. 

I virksomhedsanalyserne fokuseres der primært på afdelinger, der har en stor andel af 
ufaglært eller faglært personale, da disse medarbejdergrupper er den primære målgruppe 
for kompetencecentrene. Virksomhederne, der har deltaget i undersøgelsen, er anonymise-
ret, og besøgene er foretaget i perioden forår 2006 til vinteren 2007. Ved valget af virk-
somheder har afsættet været at opnå en stor geografisk spredning i virksomhedernes loka-
lisering.  

Det er vanskeligt at tale om, at casene kan ses som direkte repræsentative i forhold til den 
nordjyske fødevareindustri som helhed og fødevareindustrien på landsplan i særdeleshed. 
Det skyldes især, at casene kommer fra forskellige delbrancher under den samlede fødeva-
reindustri. Det er dog vurderingen, at de dyberegående virksomhedsanalyser tegner et bil-
lede af nogle af de problematikker, som virksomheder i fødevareindustrien står overfor i 
forhold til brugen af VEU. Problematikker som – på baggrund af disse analyser - menes, 
at gå på tværs af delbrancherne. Det er sådanne perspektiver, der kan bidrage til en kvali-
ficering af såvel uddannelsesinstitutionernes udbud af VEU som virksomhedernes efter-
spørgsel efter samme. 

 

 

 
2  Eksempler på guides til virksomhedsinterviews kan ses i rapportens Appendiks 1 og Appendiks 2 





 

Kapitel 1. Introduktion til fødevareindustrien 
Fødevareindustrien omfatter virksomheder og delbrancher indenfor fremstilling af føde- 
drikke og tobaksvarer (NACE-branchekode 15). Hovedparten af virksomhederne forarbej-
der produkter fra de primære erhverv til halvfabrikata, fødevarer og foder. Fødevareindu-
strien indfatter også detailvirksomheder, som har en betydelig andel af forarbejdning. Fø-
devareindustrien indgår som del af den overordnede fødevaresektor, som også omfatter 
primærproducenterne/primærerhvervene samt fødevaredelen af detailbranchen. 

Målt på centrale økonomiske indikatorer, har fødevaresektoren (og fødevareindustrien) en 
stor samfundsøkonomisk betydning. Fødevaresektoren påvirkes ikke stærkt af konjunktur-
udsving og er derfor en relativt stabil sektor. Fødevareindustrien kan inddeles i flere del-
brancher. Eksempelvis indgår slagterier i kødindustrien og mejerier i mælkeindustrien.3

Fødevareindustrien havde i 2005 en årlig omsætning på over 134 milliarder kroner, hvilket 
gør den til den største industri i Danmark. Til sammenligning har de to næststørste indu-
strier (metal- og elektronikindustrien) i 2005 en årlig omsætning på henholdsvis 66 og 65 
milliarder kroner.4

Produktionen af fødevarer har udviklet sig fra at foregå på et stort antal små uafhængige 
produktionsvirksomheder, der har produceret for det lokale, regionale og nationale mar-
ked, til i dag at være en eksporttung branche som generelt består af få men store virksom-
heder. Størstedelen af omsætningen i industrien kommer fra større virksomheder, der dri-
ver højteknologisk industriel masseproduktion. Der produceres dog også fødevarer i en 
række mindre detailvirksomheder med egen produktion herunder bagerier, konditorier og 
charcuterier. 

Man kan derfor generelt tale om to hovedtyper af virksomheder indenfor fødevareindustri-
en; den industritunge, proces- og volumenorienterede produktionsvirksomhed, der primært 
satser på pris, og den nicheorienterede produktionsvirksomhed, der satser på fleksibilitet 
og produktion af højkvalitetsvarer og ofte har eget direkte detailsalg til kunden. 

Der er cirka 80.000 beskæftigede i fødevareindustrien. Disse arbejder på fabrikker, meje-
rier, slagterier, bagerier og i butikker. I de seneste år er der sket et fald i beskæftigelsen, 
hvilket blandt andet skyldes lukning af en række slagterier. De virksomheder, der er tilba-
ge er, som nævnt, generelt blevet større, og flere er blevet opkøbt af udenlandske koncer-
ner.5 Generelt har man således kunnet konstatere en væsentlig koncentration af virksom-
heder de senere år. I 2001 havde de tre største virksomheder i industrien 37 % af den sam-
lede omsætning.6

I de senere år har de fleste delbrancher i industrien generelt været præget af, at arbejds-
styrkens alderssammensætning har forandret sig således, at andelen af ældre medarbejdere 
er steget markant. Fødevareindustrien adskiller sig her fra tendensen i den nicheorientere-
de produktionsvirksomhed, da andelen af yngre medarbejdere her ikke er faldet markant.7 

                                                 
3  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri; 2003: s.10 
4  Danmarks statistik: statistikbanken.dk: kode OMS2 
5  www.ug.dk og Sommer, Finn (2005) s.10 
6  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri;  2003: s.27 
7  COWI: 2006(2), s.16 
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Årsagen til dette er givetvis, at der i detaildelen af fødevareindustrien, er ansat et stort an-
tal yngre medarbejdere. 

Ifølge rapporten ”Vækstmuligheder gennem innovation for fødevaresektoren i Danmark”8 
er fødevareindustrien generelt præget af en strategi, der prioriterer koncentration af kerne-
kompetencer og optimering af produktionen. Rapporten siger endvidere, at ”det er afgø-
rende, at sektoren fortsat kan producere kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser 
og samtidig er i stand til at forny sit produktsortiment”.9 Rapporten siger derudover, at 
sektoren er traditionsbunden og som oftest tænker reaktivt i forhold til konkurrenterne og 
markedsudviklingen. Hovedparten af virksomhederne har satset på automatisering og vo-
lumenproduktion. 

Branchen beskæftiger primært produktionsmedarbejdere, ledere og mellemledere, pro-
dukt- eller produktionsudviklere samt kvalitetsarbejdere. Produktionspersonalet er ofte 
ufaglærte eller erhvervsuddannede, ledere og mellemledere er typisk uddannet indenfor 
procesindustri, kemi eller økonomi, mens udviklerne og kvalitetsarbejderne typisk er in-
geniører, biologer eller levnedsmiddelkandidater. Derudover er der ansat butiks- og ser-
vicepersonale på detailområdet i branchen. 

For timelønnede produktionsarbejdere har arbejdet generelt været præget af rutine og højt 
tempo. Man har normalt arbejdet i skiftehold og er blevet aflønnet på akkord. Det har ikke 
været vanskeligt at få job, og medarbejderne har ofte skiftet arbejdsplads. Dette har kunnet 
lade sig gøre, da en stor del af de faglige kvalifikationer og kompetencer erhvervet gen-
nem arbejde og kursusaktivitet, har været relativt brede og har været efterspurgt på tværs 
af delbrancher. Viden om hygiejne, ernæring, kvalitetskontrol og fødevaresikkerhed er 
eksempler på dette.10 Det traditionelt manuelt orienterede arbejde er ved at blive afløst af 
maskiner hvilket, blandt andet, betyder, at maskinbetjenings- og maskinovervågningsfunk-
tioner vinder indpas. I det efterfølgende afsnit kastes der nærmere lys over de nuværende 
kvalifikationskrav for de kortuddannede i fødevareindustrien.  

Branchen er karakteriseret ved en stor eksport, som dækker cirka 19 % af den samlede 
danske eksport. De største eksportartikler er kød, fisk og mejeriprodukter. Tendensen er, 
at eksporten betyder mere og mere for de danske virksomheder. Fødevareindustriens virk-
somheder er generelt meget internationalt orienteret og vælger at placere deres aktiviteter 
dér, hvor produkterne sælges, samt dér, hvor de kan få arbejdet udført billigst og bedst. En 
del af produktionsaktiviteterne er derfor blevet flyttet til udlandet.11 Denne tendens truer 
særligt de timelønnede i produktionen og særligt de mindst uddannede/kvalificerede. Ge-
nerelt set forventes en negativ udvikling i beskæftigelsen de kommende år.12

Kvalifikationskrav til kortuddannede i fødevareindustrien 
Som nævnt beskæftiger nærværende rapport sig primært med gruppen af kortuddannede. 
COWI har i 2006 gennemført en afdækning af kvalifikationskrav til de kortuddannede i 

 
8  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2003 
9  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri; 2003: s.10f 
10  www.ug.dk
11  www.ug.dk   
12  www.ug.dk og Sommer, Finn (2005) s.10f 
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industrien, herunder på fødevareområdet. På fødevareområdet har en række virksomheder 
indenfor levneds- og nydelsesmidler, samt indenfor fisk og fjerkræ anført de kvalifikati-
ons- og kompetencekrav som de efterspørger i forhold til produktionspersonalet. Derud-
over har de anført, hvilke kvalifikationskrav de efterspørger til arbejdsfunktioner omkring 
drift og vedligeholdelse af produktionsudstyr, samt omkring kvalitet og dokumentation. 

Rapporten beskæftiger sig udelukkende med situationen i Nordjyllands Amt, Viborg Amt, 
Århus Amt, Ringkøbing Amt og Vejle Amt. Med fem amter kan man dog sige, at det må 
forventes, at de resterende amter i høj grad må forventes at have sammenfaldende kvalifi-
kationskrav. 

COWI skelner i rapporten mellem almene, personlige og faglige kvalifikationer. Rappor-
ten kategoriserer efterspørgslen som primær(P) eller sekundær(S), når henholdsvis 75 % - 
100 % eller 50 % til 74 % af virksomhederne har anført den enkelte kvalifikation som re-
levant. Desværre fremgår det ikke af undersøgelsen, hvilke kvalifikationer virksomheder-
ne har haft mulighed for at udpege, og dermed ikke hvilke kvalifikationer som virksomhe-
derne ikke har vurderet som relevante. 

Resultaterne fra COWI´s undersøgelse fungerer som et supplement til den viden der er 
indhentet i forbindelse med denne undersøgelses virksomhedsbesøg. Det betyder samtidig, 
at vi her i rapporten kan opstille et mere dækkende og kvalificeret billede af de mere gene-
relle kvalifikationskrav til produktionsarbejderne i fødevareindustrien. Samtidig giver det 
et bedre grundlag for vurderingen af de mere specifikke kvalifikationskrav hos den enkelte 
virksomhed. Der kan tages hul på diskussionen af en række interessante spørgsmål; Ek-
sempelvis er det interessant at afdække og diskutere, hvor stort skellet er mellem den iden-
tificerede efterspørgsel efter kvalifikationer og de eksisterende kvalifikationer hos virk-
somhederne? Samt hvorvidt de identificerede kvalifikationskrav kan betragtes som almen-
gældende i et fremadrettet perspektiv, og derfor kan forventes at slå igennem hos stort set 
alle virksomheder i branchen? Eller om der eksisterer markante forskelle blandt virksom-
hederne?  

Fødevareindustrien – Almene og personlige kvalifikationskrav 
Virksomhedernes efterspørgsel på almene og personlige kvalifikationer er opregnet i ne-
denstående tabel. I tabellen er de forskellige kvalifikationer anført i tilfældig rækkefølge. 
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Tabel 1 – Kvalifikationskrav til kortuddannede i fødevareindustrien 

 LN13 FF14 DVP15 KD16

Almene kvalifikationer     

Kunne læse og skrive dansk P P S P 

Kendskab til og forståelse for virksomhedernes overordnede værdier 
og mål 

P P P P 

Kendskab til kulturen S P P P 

Kunne kommunikere via e-mail    P 

     

Personlige kvalifikationer     

Kunne varetage skiftende arbejdsopgaver P P P P 

Indstillet på at arbejde mere når der er meget at lave P P P P 

Indstillet på at arbejde på skæve tidspunkter P P P P 

Indstillet på at påtage sig nye arbejdsopgaver P P S P 

Kunne arbejde i (selvstyrende) produktionsgrupper/teams P P P P 

Kunne samarbejde med andre grupper af medarbejdere P P P P 

Kunne kommunikere med kolleger og ledelse P P P P 

Være kvalitetsbevidst P P P P 

Af egen drift kunne søge informationer internt i virksomheden P P S P 

Kunne overholde arbejdstider P P  P 

                                                 
13  Levneds- og nydelsesmidler: Der ligger 13 besvarelser til grund for profilen. 
14  Fisk og fjerkræ: Der ligger 13 besvarelser til grund for profilen. 
15  Drift og vedligeholdelse af produktionsudstyr: Der ligger 4 besvarelser til grund for profilen. 
16  Kvalitet og dokumentation indenfor procesindustri (hvilket indfatter en betydelig del af virksomhederne 
indenfor fødevareindustrien): Der ligger 2 besvarelser til grund for profilen. 
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(frit efter: COWI; 2006 s. 38ff) 

Efter en gennemgang af efterspørgslen på faglige kvalifikationer, samles der op på de 
samlede kvalifikationskrav til produktionsarbejderne. 

Fødevareindustrien – Faglige kvalifikationskrav 
De faglige kvalifikationer er her opregnet generelt for virksomheder med processer inden-
for fremstilling af levneds- og nydelsesmidler, samt til arbejdsfunktioner der indebærer 
drift og vedligeholdelse af produktionsudstyr samt kvalitet og dokumentation indenfor 
procesindustri. Endvidere har hovedparten af virksomhederne indenfor branchen disse 
arbejdsfunktioner. De faglige kvalifikationer til processer ved forarbejdning af fisk og 
fjerkræ er opregnet i rapportens kapitel 4, som netop omhandler denne delbranche. 

Faglige kvalifikationer– Processer ved fremstilling af levneds- og nydelsesmidler 
Virksomheder indenfor levneds- og nydelsesmidler har anført en række faglige kvalifika-
tioner som særligt efterspurgte. Der lægges vægt på, at produktionsmedarbejderne kan; 

 

• Medvirke til fejlfri gennemførelse af driftsprocesser gennem prøvetagning og 
driftsanalyser. 

• Identificere risici i produktionen og foreslå eller foretage forebyggende og korrige-
rende handlinger i overensstemmelse med HACCP-principperne (som er en syste-
matisk tilgang til at optimere fødevaresikkerheden). 

• Medvirke til opretholdelse af det hygiejniske niveau gennem rengørings- og hygi-
ejnekontrol i overensstemmelse med Fødevaredirektoratets gældende bekendtgø-
relse om uddannelse i fødevarehygiejne. 

• Bortskaffe affald efter givne interne og eksterne miljøkrav. 
• Udføre korrekt pakning og emballering af produkterne ud fra kendskab til gælden-

de mærkningsregler på området.17 

 

De traditionelle manuelt orienterede kvalifikationer i industrien synes altså generelt at 
være forældet eller under udfasning. 

Faglige kvalifikationer – Drift og vedligeholdelse af produktionsudstyr 

Det skal her bemærkes, at der kun ligger fire besvarelser til grund for opregningen af ef-
terspørgslen på de faglige kvalifikationer, og at der derfor skal tages forbehold i forhold til 
generalisering. Dog har COWI, som del af deres undersøgelse, identificeret en bruttoliste 
af mulige kvalifikationskrav ud fra interviews med eksperter indenfor området, hvorfor de 
generelt kan betragtes som værende væsentlige for branchen generelt. 

Virksomheder med arbejdsfunktioner indenfor drift og vedligeholdelse af produktionsud-
styr har anført følgende faglige kvalifikationer som særligt efterspurgte. Der lægges vægt 
på, at produktionsmedarbejderne kan; 

 

 
17  COWI; 2006 (2) s. 38f 
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• Planlægge produktion ud fra ordrer og driftsforskrifter. 
• Klargøre råvarer og materialer ud fra specifikationer og driftsmanualer. 
• Videreekspedere produktion til lager eller forsendelse. 
• Vurdere sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøforhold inden produktionen startes.18 

 

Sekundært lægges der vægt på, at medarbejderne kan starte og indkøre produktionsanlæg 
under korrekte ergonomiske forhold samt overvåge og optimere produktionsprocesser og 
registrere produktionsforløb i driftsrapporter. 

Faglige kvalifikationer – Kvalitet og dokumentation – Procesindustri 
Det skal her bemærkes, at der i cowi-undersøgelsen kun ligger to besvarelser til grund for 
opregningen af efterspørgslen på de faglige kompetencer og at der også her skal tages be-
tydelige forbehold i forhold til generalisering. Også her har man dog foretaget ekspertin-
terviews, hvorfor kvalifikationskravene generelt kan betegnes som væsentlige krav til de 
pågældende arbejdsfunktioner. 

Virksomheder med arbejdsfunktioner indenfor kvalitet og dokumentation har anført føl-
gende faglige kvalifikationer som særligt efterspurgte. Der lægges vægt på, at produkti-
onsmedarbejderne kan; 

 

• Arbejde ud fra virksomhedens kvalitetssystem. 
• Arbejde ud fra HACCP-konceptet. 
• Medvirke til, at fremstillingsprocesser gennemføres efter fastlagte procedurer og 

løbende rapporteres og dokumenteres korrekt. 
• Planlægge råvare- og færdigvarekontrol visuelt og med måle- og kontroludstyr. 
• Indsamle og bearbejde måleresultater ud fra Statistisk Proces Control-systemet og 

sammenfatte kvalitetsvurderinger i en mindre rapport.19 

 

Det er vanskeligt at vurdere, hvorfor der er en meget lav svarprocent i forhold til de to 
ovenstående arbejdsfunktioner. Det kan indikere, at det kun er en mindre, og muligvis 
primært den faglærte, del af produktionspersonalet, der tildeles disse arbejdsfunktioner på 
de enkelte virksomheder. 

Opsamling – kvalifikationskrav for de kortuddannede i fødevareindustrien 
Sammenfattende kan man sige, at der, i høj grad, efterspørges fleksible og kvalitetsbevid-
ste medarbejdere, der kan kommunikere og samarbejde med såvel ledere som kolleger og 
som også evner at tage initiativ og ansvar. Egenskaber som stort set alle moderne virk-
somheder vil betragte som positive. Det særlige fokus på disse kvalifikationer skal, blandt 
andet, ses i sammenhæng med de senere års intensivering af og skift i konkurrencevilkå-
rene nationalt og globalt. Mange danske virksomheder, herunder i fødevareindustrien, 

 
18  COWI; 2006 (2) s. 43 
19  COWI; 2006 (2) s. 44f 
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vælger at imødekomme disse krav ved enten at udflytte dele af produktionen eller ved 
målrettet indførsel af produktionsteknologi, der minimerer omkostningerne og øger pro-
duktiviteten. Samtidig stiller den internationale konkurrence generelt større krav om kvali-
tet og fleksibilitet/omstillingsparathed hos virksomhederne og dermed hos dens persona-
le.20 Dette har givetvis sat fokus på arbejdsorganisatoriske innovationer, forandringer og 
implementering af systemer som LEAN, samt ændrede orienteringer indenfor HRM21 og 
personalepolitik. Dette betyder overordnet, at kvalifikationskravene til de kortuddannede 
medarbejderes personlige og sociale kvalifikationer har forandret sig markant de senere 
år og generelt er steget. 

På samme måde forholder det sig for de faglige kvalifikationer. Meget kortfattet og over-
ordnet kan man sige, at den øgede indførsel af teknologi generelt betyder, at manuelt ori-
enteret og ensidigt gentagende arbejde i stadigt stigende grad og afløses af maskiner. De 
arbejdsfunktioner, der bliver tilbage for timelønnede faglærte og ufaglærte, har primært 
karakter af betjening, overvågning og vedligeholdelse af produktionsudstyr.22  

Rapportens efterfølgende kapitler (virksomhedsanalyserne) bekræfter, i vid udstrækning, 
dette mere generelle billede. Det skal dog allerede her nævnes, at der, indenfor delbran-
cher, kan eksistere markante forskelle i kvalifikationskravene til medarbejderne i produk-
tionen. De markante forskelle har typisk baggrund i faktorer som virksomhedens generelle 
forretningsstrategi, dens reaktion mod globaliseringen, dens personalepolitik, dens valg af 
arbejdsorganisering og/eller dens brug af fleksibilitetsformer. Valg, der også er påvirket af 
beskæftigelsessituationen og kvalifikationsstrukturen på det lokale arbejdsmarked. Der 
redegøres for disse forskellige faktorers betydning i rapportens afsluttende kapitel. 

Erhvervsuddannelse – mod en forandring i kvalifikationsstrukturen 
Ovenstående forandringer betyder generelt, at de relevante uddannelsesaktører og -
institutioner, har påbegyndt en proces, med det formål at tilpasse erhvervs- og efteruddan-
nelser til de nævnte kvalifikationskrav. Det er dog ikke muligt indenfor denne undersøgel-
ses rammer at vurdere, hvordan de relevante uddannelsesaktører håndterer denne omstil-
lingsproces samt, i hvilken udstrækning, der er skabt sammenhæng mellem efterspørgslen 
på kvalifikationer/kompetencer og grund- og efteruddannelsesudbuddet. Dette vil kræve 
en større analyse med udbudssiden som særligt omdrejningspunkt. 

 

 
20  COWI; 2006 (1) s. 14ff 
21  Human Resource Management 
22  COWI; 2006 (1) s. 23f 





 

Kapitel 2. Fødevareindustrien 
Danmark er et gammelt landbrugsland og har en betydelig kødbranche, som er orienteret 
mod hele værdikæden fra opdræt, slagtning, forædling til salg af produkter baseret på pri-
mært svin og kreaturer. Kød er en af de væsentligste danske eksportartikler, og særligt det 
danske svinekød eksporteres. For kreaturer er der derimod en nettoimport af kvæg, idet 
der ikke opdrættes tilstrækkeligt med kreaturer i Danmark i forhold til den indenlandske 
efterspørgsel. 

Kødbranchen består af svineslagterier, kreaturslagterier, tarmrenserier samt virksomheder 
der fremstiller færdigretter eller forarbejder kød. Dertil kommer detailhandlen, som består 
af supermarkeder med slagter- eller viktualieafdeling samt selvstændige slagter- og vik-
tualieforretninger. Her i rapporten skelnes mellem tre delbrancher henholdsvis slagterier, 
forædlingsvirksomheder og detailhandel. Slagterierne producerer råvarerne, som forarbej-
des af enten forædlingsvirksomhederne eller af detailhandlen. Forædlingsvirksomhederne 
og detailhandlen adskiller sig fra hinanden, blandt andet som følge af detailhandlens direk-
te kundekontakt. 

I kapitlet her lægges der særligt vægt på slagterierne og detailområdet, da der ikke er fore-
taget nogen virksomhedsanalyse på forædlingsområdet. Detailområdet får dog en mindre 
omfattende behandling end slagteriområdet, da detailområdet, som helhed, analyseres i en 
selvstændig brancherapport. Virksomhedsanalysen på detailområdet er dog med i denne 
rapport, fordi den pågældende case er særlig relevant i forhold til fødevare- og kødbran-
chen. 

Erhvervsstruktur og socioøkonomisk udvikling 
Virksomhederne i kødbranchen er personalemæssigt af meget forskellig størrelse, og an-
tallet af virksomheder i de forskellige underbrancher varierer meget. Dette kommer af, at 
detailhandlen består af et stort antal små- og mellemstore virksomheder (1751 i 2001), 
mens svineslagterierne er få (58 i 2001), men store personalemæssigt (215 ansatte i gen-
nemsnit i 2002).23

Tendensen er, som det generelt er tilfældet i fødevareindustrien, at de små virksomheder 
inden for slagteribranchen forsvinder, mens antallet af store slagterier er stigende. Der er 
altså sket en koncentration af virksomheder. Omsætningen i slagteribranchen har ligget 
stabilt omkring de 40 milliarder kroner siden 2002.24 Slagter- og viktualieforretningerne 
har mærket den øgede konkurrence fra supermarkederne, som i de seneste år har udvidet 
sortimentet af færdige produkter og har et stort udvalg af udskæringer. Samtidig har de 
vanskeligt ved at konkurrere med supermarkederne på prisen. Her er der sket et fald på 
123 virksomheder fra 871 virksomheder i 1996 til 748 virksomheder i 2001.25  

Beskæftigelsen i branchen har i de sidste ca. 10 år været konstant, men er aftagende i 
2005. Dette kan skyldes, at særligt slagterierne i stigende grad orienterer sig mod udflyt-
ning af dele af produktionen. På slagterierne er beskæftigelsen gået fra 22.734 i 1997 til at 

                                                 
23  New Insight, 2003: s. 12f 
24  Tal fra Danmarks statistik: kode OMS2 
25  New Insight, 2003: s. 15 
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ligge på 20.616 i 2005.26 Det er især de timelønnede produktionsmedarbejdere, der er ble-
vet ramt. 

Aldersfordelingen i branchen lægger sig generelt opad den generelle aldersfordeling i alle 
erhverv. Dog skiller detailområdet sig ud med et markant større antal af ansatte under 29 
år.27 Der er desuden forskelle i kønsfordelingen, hvor det fysisk belastende arbejde på 
slagterierne fører til mere end 80 % mænd, mens detailhandlen har en ligelig kønsforde-
ling.28 Slagteribranchens overvægt af mænd er dog, ifølge Danmarks Statistik, på retur, 
idet andelen af kvinder er moderat stigende henover årerne.  

Hvis man benytter højeste fuldførte uddannelse som parameter, er kødbranchen domineret 
af tre grupper; 

 

1. Personer uden uddannelse (ud over grundskole) udgør 46 % af de beskæftigede 
2. Personer med en erhvervsfaglig uddannelse indenfor andre områder udgør 28 % af 

de beskæftigede 
3. Personer med en erhvervsfaglig uddannelse indenfor kødområdet udgør 13 % af de 

beskæftigede 

 

Disse tre grupper udgør i 2002 hele 87 % af de beskæftigede i kødbranchen. Den resteren-
de andel udgøres af personer uden uddannelse (2 %), personer med videregående uddan-
nelse (3 %) samt af personer med en gymnasial uddannelse (7 %). 

Det er værd at bemærke, at op mod halvdelen (46 %) af de beskæftigede i branchen er 
ufaglærte og at branchen, i betydelig større grad, gør brug af personale der er erhvervsud-
dannet udenfor kødområdet end indenfor kødområdet. Butiksslagteruddannelsen (6 %) og 
svineslagteruddannelsen (4 %) er de eneste erhvervsuddannelser indenfor kødområdet, 
som er udbredt i betydelig grad blandt personalet i kødbranchen.29

Brancheglidning, konkurrenceparametre og kvalifikationskrav 
Der er flere træk ved kødbranchens udvikling, som bør fremhæves og som, i høj grad, er 
relevante i forhold til dens nutidige og fremtidige kvalifikationsbehov. For det første kan 
man sige, at der mere overordnet er sket og til stadighed sker en brancheglidning. Slagte-
rierne producerer i stigende grad detailudskæringer til detailslagterne frem for halve dyr. 
Dog forventes selvstændige slagtere at fastholde grovpartering, da mange kunder stadig 
foretrækker, at kødet er forarbejdet af den lokale slagter frem for at være fabriksskåret. 
Forædlingsvirksomhederne leverer i stigende grad færdige produkter og halvfabrikata til 
detailhandelen, som i stigende grad bevæger sig imod gastronomien. Denne brancheglid-
ning har stor betydning for arbejdsopgaverne og dermed for kvalifikationskravene i de 
enkelte delbrancher. En af de centrale årsager bag denne udvikling skal findes i ændrede 

 
26  Tal fra Danmarks statistik (Kode for tabel: RAS9) 
27  New Insight, 2003: s.22 
28  New Insight, 2003: s.23 
29  New Insight, 2003: s.24ff 
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forbrugerkrav. Den almindelige forbruger ønsker generelt at bruge mindre tid på madlav-
ning og efterspørger derfor produkter, der er hurtigere at tilberede.30

I forhold til konkurrenceparametre, differentierer de enkelte delbrancher betydeligt. Den 
overordnede tendens er dog på alle områder den samme, nemlig at der, i høj grad, konkur-
reres på prisen. Detailområdet konkurrerer på pris, da den dominerende tendens er, at 
kunden efterspørger billigere produkter. Dette medfører, at detailhandlen efterspørger bil-
ligere råvarer hvilket betyder, at slagterierne, som fungerer som leverandører, også kon-
kurrerer på pris. Denne tendens gør sig også gældende internationalt, hvorfor de eksporte-
rende slagterier også, i høj grad, konkurrerer på prisen. Samtidig er det dog nødvendigt, at 
kvaliteten holdes på et højt niveau, og at produkterne følger forbrugernes værdier og præ-
ferencer.31 Alt i alt er der tale om en dilemmafyldt konkurrencesituation, hvilket uddybes i 
det følgende. 

En ekspert fra brancheforbundet udtaler følgende omkring slagteriernes konkurrencefor-
hold; 

”Traditionelt har man konkurreret på en høj veterinærstandard, en høj pro-
duktsikkerhed og til dels kvalitet, men dette er nu ved at blive omlagt til en 
større masseproduktionsstrategi. Slagteriernes forklaring på det er, at i for-
bindelse med hele discountbølgen her i Danmark og i resten af Europa, bliver 
de presset på prisen, og de højprismarkeder, som ligger i østen og 
USA/Canada, er ikke mere så attraktive, som de har været fordi, der også bli-
ver konkurrence på de markeder. Og derfor er de nødt til at søge derhen, hvor 
de kan få varen billigst produceret.” (Ekspert 1 – brancheforbundet) 

Ud over outsourcing, foregår der på slagteriområdet i de senere år en øget automatisering 
og man kan sige, at branchen primært har satset og satser på at hæve produktionseffektivi-
teten gennem højteknologisk procesinnovation. For at kunne levere produkter til konkur-
rencedygtige priser, er specialisering og rationalisering af processer af vital betydning.32 
Denne udvikling stiller stadig nye krav til medarbejdernes formåen, blandt andet fordi 
manuelle skærefunktioner erstattes af eller suppleres med procesovervågning i takt med, at 
de automatiske produktionsanlæg introduceres og udvikles.33

Det mest udtalte eksempel på denne tendens er det topmoderne og fuldautomatiske svine-
slagteri i Horsens. Her bestrider ingen medarbejdere længere jobfunktioner, som kræver 
reelle slagterfærdigheder. I forædlingsindustrien er denne proces ligeledes fremherskende, 
idet store dele af produktionen er fuldautomatisk.34

En anden væsentlig konkurrenceparameter, som man i slagteribranchens er blevet mere 
opmærksomme på de senere år, er sporbarhed. Sporbarhed sikrer, at forbrugerne får større 
gennemsigtighed i forhold til produkternes tilblivelse og indhold. Betydningen af sporbar-
hed stiger i takt med, at forbrugernes krav til produkterne stiger. Og når forbrugernes krav 

 
30  Kubix, 2004: s.3 og s.15 
31  Kubix, 2004: s.11 
32  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri; 2003: s.28 
33  Kubix, 2004: s.4 
34  New Insight, 2003: 9ff 
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stiger til detailområdet, så stiger detailområdets hygiejne- og kvalitetskrav også til slagte-
rierne. Det forventes generelt, at råvarerne er i orden og lever op til hygiejnekravene. Des-
uden er forbrugerne i stigende grad begyndt at stille krav til en bæredygtig produktion, 
hvilket betyder, at faktorer som dyrevelfærd, sundhed og arbejdsmiljø gradvist synes at få 
større betydning.35 Det fører til, at virksomhederne i højere grad må fokusere på egenkon-
trolprogrammer og kvalitetsmonitoreringssystemer. Som det er nævnt i det ovenstående, 
er prisen dog stadig en meget væsentlig konkurrenceparameter.  

Ud over prisen konkurrerer detail- og forædlingsvirksomhederne også på produkt- og ser-
viceudvikling. Kunderne i detailhandlen efterspørger i stigende grad convenience-food, 
dvs. færdige retter, som kun skal tilberedes i begrænset omfang. Ansatte der arbejder på 
virksomheder der satser på dette område, skal i fremtiden i højere grad end nu forholde sig 
til, at slagterafdelingerne eksempelvis også skal tilbyde tilbehør som salat, og at det er 
nødvendigt at kunne fungere som kunderådgiver i forhold til tilberedning af maden. Det 
kræver et betydeligt bredere kendskab til service og gastronomi og samtidig færre kvalifi-
kationer indenfor opskæring af kød. Denne tendens betyder, som tidligere nævnt, at slagte-
rierne i stigende grad må partere efter detailvirksomhedernes behov. 

Opsummerende skal det bemærkes, at den stigende automatisering og den beskrevne 
brancheglidning fører til ændrede kvalifikationskrav til nutidens og fremtidens medarbej-
dere i kødbranchen. Generelt er tendensen, at kødkendskab og traditionelle slagterkvalifi-
kationer træder i baggrunden og afløses af krav om teknisk viden om proces- og maskin-
styring på slagteri- og forædlingsområderne, mens det for virksomheder på detailområdet 
bliver nødvendigt at fokusere mere på kundeservice og gastronomi. For detailområdet kan 
det betyde, at kokke og serviceassistenter i stigende grad bliver relevante at rekruttere, 
mens erhvervsuddannede som industri- og procesoperatør forventes at vinde indpas på 
slagterierne. 

Virksomheder der ønsker at fastholde sine medarbejdere må i forlængelse af ovenstående 
overveje, hvordan den nødvendige kvalifikationsudvikling af personalet sikres bedst. Re-
krutterende virksomheder vil givetvis søge at tiltrække andre grupper af faglærte og ufag-
lærte, end man traditionelt har gjort. 

I det følgende afsnit kastes nærmere lys over udviklingen på slagterierne. 

Slagterierne – mod en procesindustri 
I Danmark findes der efterhånden kun 2 betydningsfulde slagterikoncerner. Danish 
Crown, som har omkring 90 % af produktionen og omsætningen, og Tican som stort set 
har resten. Betegnelsen slagteri dækker her udelukkende over svine- og kreaturslagterier-
ne, dvs. at tarmrenserierne ikke indgår i denne del af analysen. 

Det traditionelt manuelt orienterede arbejde har betydet, at slagteriarbejdere har skullet 
foretage få og rutineprægede skærefunktioner i et højt tempo. En stor del af personalet har, 
som følge af dette, være timelønnede ufaglærte, og det fysiske arbejdsmiljø har været rela-
tivt hårdt. Man har i branchen haft en årlig personalegennemstrømning på 17 % (Ekspert 2 
– brancheforbundet). 

 
35  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri;  2003: s.12f 
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Udviklingerne, som beskrevet i forrige afsnit, har som bekendt medført, at arbejdsfunktio-
ner og kvalifikationskrav er forandret markant. Dette er sket i takt med både den teknolo-
giske udvikling og med den brancheglidning, som finder sted, og man kan sige, at slagte-
riområdet efterhånden er omdannet til en procesindustri. 

De nævnte forandringer i kvalifikationskravene betyder først og fremmest, at de traditio-
nelle grunduddannelser til slagterierne mister deres relevans. Kvalifikationer og kompe-
tencer omkring eksempelvis proces- og maskinoperatørarbejde får større relevans på be-
kostning af de traditionelle slagterkvalifikationer. 

I en brancheanalyse fra 2003 fremgår det, at henholdsvis 80 % og 78 % af arbejdsfunktio-
nerne på svineslagterierne og på kreaturslagterierne består af proces- og maskinoperatør-
arbejde, mens slagterarbejde omfatter under 3 % af arbejdet på begge områder.36

Uddannelsessammensætning på slagterierne 
Som det var tilfældet for kødbranchen samlet set, er det de ufaglærte og de faglærte, der 
dominerer uddannelsessammensætningen blandt personalet på slagterierne i 2002. 9 af 10 
beskæftigede på slagterierne er enten ufaglærte eller erhvervsuddannede. Det skal dog 
bemærkes, at antallet af ansatte med erhvervsfaglig uddannelse indenfor kødområdet er 
større på både svineslagterierne (21 %) og på kreaturslagterierne (37 %) end for den sam-
lede kødbranche (13 %). De tre dominerende uddannelsesgrupper på slagterierne fremgår 
af nedenstående opregning; 

 

• Personer uden uddannelse (ud over grundskole) udgør 39 % af de beskæftigede på 
svineslagterierne og 31 % af de beskæftigede på kreaturslagterierne 

• Personer med en erhvervsfaglig uddannelse indenfor andre områder udgør 29 % af 
de beskæftigede på svineslagterierne og 25 % af de beskæftigede på kreaturslagte-
rierne 

• Personer med en erhvervsfaglig uddannelse indenfor kødområdet udgør 21 % af de 
beskæftigede på svineslagterierne og 37 % af de beskæftigede på kreaturslagterier-
ne37 

 

Arbejdsorganisering og kvalifikationskrav 
Som nævnt tidligere, betyder brancheglidningen, at der hos slagterierne i større grad efter-
spørges detailudskæringer. Disse skal ofte være skræddersyede efter kundens behov. Da 
slagterierne eksporterer store dele af deres produktion, er det forarbejdningsindustrien i 
importlandene, der i høj grad bestemmer produkt- og kvalitetskravene til de danske slagte-
rier.38

 
36  New Insight, 2003: s.29 
37  New Insight, 2003: s. 25 
38  Kubix, 2004: s. 23 
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Danish Crowns nye højteknologiske svineslagteri i Horsens skal kunne imødekomme dis-
se produktionskrav. Slagteriet forventes at blive fuldautomatisk, og det forventes endvide-
re, at det bliver toneangivende i forhold til teknologi- og arbejdsorganisering for koncer-
nens resterende slagterier og dermed for hovedparten af slagteribranchen. Slagteriet har 
indført robotter til stort set alle funktioner herunder bedøvelse, oplukning, organudtagning, 
opskæring, pakning, palletering med mere. Som nævnt, er den generelle tendens da også, 
at der bliver færre skæreopgaver og mere overvågning og betjening af produktionsmaski-
ner.39

I forhold til arbejdsorganiseringen står man i Horsens med et grundlæggende valg mellem 
at fastholde den nuværende opdeling mellem håndværkere/teknikere(de ”blå”) og slagteri-
arbejdere/timelønnede(de ”hvide”) eller at opkvalificere flere timelønnede til, i højere 
grad, selv at kunne løse mere tekniske opgaver eksempelvis ved maskinstop eller maskin-
omstilling. Endvidere kan man med en fuldautomatisering satse udelukkende på (de ”ly-
seblå”) maskinoperatører, som også kan skære, hvis det bliver nødvendigt. Denne model 
er udbredt i procesindustrien, og de nødvendige kvalifikationer sikres typisk gennem pro-
ces- og industrioperatøruddannelserne.40 På nuværende tidspunkt har virksomheden dog 
valgt en mellemvej, hvor den nuværende arbejdsorganisering fastholdes samtidig med, at 
enkelte nøglemedarbejdere blandt de timelønnede opkvalificeres til at kunne vedligeholde 
og kontrollere maskinerne. Beslutningen omkring arbejdsorganisering afhænger i sidste 
ende af de erfaringer, man drager af arbejdet med det nye produktionsanlæg, og der tegner 
sig endnu ikke noget entydigt billede.41

Derudover er hygiejne og egenkontrol, som led i de føromtalte stigende forbrugerkrav, 
blevet mere vigtigt og medfører nye kvalifikationskrav til medarbejderne. Det er desuden 
væsentligt, at medarbejderne på slagterierne er i stand til at forstå og forholde sig til de 
forandringer, der sker i og omkring industrien, ikke mindst i forhold til selvstændigt at 
kunne komme med ideer til nye udskæringer eller produktforbedringer. Men også i for-
hold til samarbejdsklimaet på virksomheden er det væsentligt, at medarbejderne får ind-
blik i de værdier, som virksomheden bygger deres strategier på.42

Jobprofil for en nøglemedarbejder i produktionen 
Efter en række interviews med ledelsesrepræsentanter hos Danish Crown, er Kubix i deres 
rapport fra 2004 om kvalifikationsudvikling i kødbranchen, kommet frem til, at nøgle-
medarbejdere i produktionen optimalt set skal besidde en række teknisk-faglige, almen-
faglige og en række personlige kvalifikationer.  

Mere generelt skal nøglearbejderne fungere som superbrugere på det tekniske udstyr og 
være bindeled mellem teknikerne og de ufaglærte. Desuden skal de fungere som ”coa-
ches” i forhold til oplæring af nyt personale og generelt medvirke til at implementere virk-
somhedens værdier blandt personalet. I 2004 havde Danish Crown, som før nævnt, dog 
endnu ikke taget endeligt stilling til hvilken strategi, der skal benyttes i forhold til arbejds-

 
39  Kubix, 2004: s. 22 
40  Kubix, 2004: s. 24 
41  Kubix, 2004: s. 4 og ekspertinterviews 
42  Kubix, 2004: s. 5 
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deling, og det er derfor vanskeligt at fastslå, hvorvidt udvikling af nøglemedarbejder-
jobfunktionen er slået igennem på koncernens slagterier.43

Rekruttering og efteruddannelse på slagterierne 
Virksomhederne retter sig, i stigende grad, mod efteruddannelse. Dette gør man primært 
som følge af, at den øgede automatisering medfører, at medarbejderens kvalifikationer er 
utilstrækkelige. Medarbejderne har behov for øget viden om instruktionsteknikker, pro-
cesovervågning samt kvalitets- og sporingssystemer. Disse forandringer og udviklinger 
betyder, at det i mindre grad er manuelt arbejde og traditionelle ”kødkvalifikationer” der 
efterspørges. For slagterne kan man sige, at deres traditionelle kvalifikationer i aftagende 
grad benyttes, såvel i industrien som i detailhandlen. Det faglige personale i industrien er, 
ifølge en af eksperterne fra brancheforbundet, ved at blive afløst af ufaglærte, som har 
gennemgået et 5 ugers introduktionskursus til slagteribranchen. Typisk er rekruttering og 
uddannelse sammensat gennem jobtræningsforløb i samarbejde med aktører som kommu-
ner, AF og erhvervsskoler. Disse forløb er, i høj grad, virksomhedsrettet mod enkelte eller 
flere funktioner i produktionen. 

Ifølge undersøgelsen udarbejdet af Kubix, efterspørges der for medarbejderne på slagteri-
erne generelt brede kvalifikationer. Der lægges desuden vægt på, at disse kan benyttes 
som rekrutteringsgrundlag for eventuelle nøglearbejdere. Brede kvalifikationer kan endvi-
dere sikre virksomhederne en funktionel fleksibilitet og øge beskæftigelsessikkerheden for 
de ansatte som erfaret af de senere års nedgang i beskæftigelsen i branchen og de ændrede 
kvalifikationskrav. Der efterspørges både faglige, almene og personlige kvalifikationer. 
Ledersiden lægger stigende vægt på procesforståelse, som til dels skal sikres gennem al-
mene og personlige kvalifikationer. Desuden prioriteres medarbejdernes forståelse af kon-
kurrencevilkår. Slagterkvalifikationer efterspørges i mindre grad.44  

Man har på Danish Crown rettet fokus på, at de timelønnede bør efteruddannes for at for-
stå betydningen af eksempelvis globalisering og kvalitet. Dette afspejles gennem uddan-
nelsesprojektet ”værdibaseret adfærd”. Man sigter imod at skabe en helhedsforståelse 
blandt produktionspersonalet for at skabe et bedre flow i produktionsprocessen.45 De sene-
re år har man i branchen oplevet et væsentligt antal konflikter og et relativt stort sygefra-
vær. Man har, ifølge en af eksperterne fra brancheforbundet, blandt andet reageret ved at 
lave samarbejdskurser, hvilket synes at have haft en effekt, da sygefraværsprocenten er 
gået markant ned. Desuden har man reageret ved at indføre rotation mellem arbejdsopga-
verne for at bedre arbejdsmiljøet, men også for at sikre en større funktionel fleksibilitet i 
produktionen.46

Man ser efteruddannelse som en mulighed for at fastholde og rekruttere medarbejdere, 
herunder som et holdningsbearbejdende instrument, der kan bidrage til at sikre opbakning 
og gode samarbejdsvilkår i en tid med store forandringer. Kurserne er ikke rettet mod de 
enkelte ansatte som individer, men snarere mod virksomheden som helhed; 

 
43  Kubix, 2004: s. 28 
44  Kubix, 2004: s. 26 
45  Kubix, 2004: s. 27 
46  Kubix, 2004: s. 23 
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”De kurser, man laver, er meget virksomhedsrettede. Det er sådan noget 
”Hurra jeg er ansat på Danish Crown”…Det er ikke faglige kurser, der stiller 
de ansatte bedre generelt” (Ekspert 1 – brancheforbundet). 

Danish Crown har i stigende grad oprettet såkaldte ”akademier” på de enkelte virksomhe-
der, således at man internt kan sikre, at medarbejderne bliver rustet til virksomhedens nu-
tidige og fremtidige kvalifikationskrav. Man benyttes således primært intern efteruddan-
nelse på slagterierne. Flere steder begynder man dog at orientere sig mod eksterne udby-
dere, eksempelvis som resultat af rekrutterings- og uddannelsessamarbejderne med kom-
muner, AF og erhvervsskoler. Den efterfølgende virksomhedsanalyse af et kreaturslagteri, 
er et eksempel på denne tendens.  

Hastigheden af den teknologiske udvikling og prisen på de højteknologiske produktions-
maskiner, er en naturlig barriere for benyttelsen af eksterne udbydere og ekstern kursusak-
tivitet; 

”Den teknologiske udvikling går så stærkt, og de midler, der er i det offentlige 
system, er begrænset, så man har simpelthen svært ved at følge med teknolo-
gisk. Det løser man dog ved at lave undervisningen dér, hvor teknologien er” 
(Ekspert 2 - brancheforbundet) 

Det er eksperternes indtryk, at virksomhederne og uddannelsesudbyderne, som typisk er 
leverandører, generelt har været gode til at samarbejde og koordinere på dette område. 

I de næste afsnit skal vi gennem en række case-analyser i lyset af ovenstående branchesig-
nalement grave nogle spadestik dybere i, hvordan virksomheder i branchen konkret prakti-
serer personalepolitik og efteruddannelse af medarbejderne. 

Virksomhedsanalyse 1 - Kreaturslagteriet 
Analysen af virksomheden bygger primært på et interview med fabrikslederen. Inden in-
terviewet fik vi en rundtur på fabrikken og deltog på et informationsmøde om et efterud-
dannelseskursus for produktionsmedarbejdere til udbening af kreaturer, som fabrikken 
afholdt i samarbejde med AF og teknisk skole. Det var ikke muligt at foretage interviews 
med tillidsrepræsentant eller medarbejdere på virksomheden. 

Introduktion til virksomheden og branchen 
Der er tale om et mindre kreaturslagteri, som beskæftiger omkring 100 ansatte. Slagteriet 
ligger i Nordjylland og har eksisteret i over 30 år under flere forskellige virksomheds-
strukturer, både som selvstændigt slagteri og senere som del af forskellige koncerner. 

Virksomheden har specialiseret sig i konceptudskæringer fx økologisk slagtning, som føl-
ge af, at virksomheden har en lille fleksibel skærestue. Produktionen afhænger af, hvor 
mange dyr andelshaverne melder, at de ønsker skal slagtes, og der er typiske sæsonud-
sving, med flere dyr om foråret og om efteråret. Slagteriet kører dog med næsten fuld ka-
pacitet året rundt. Der slagtes ca. 2000 dyr om ugen og opskæres i mindre dele til videre 
salg, enten til eksport eller til den danske detailhandel. Da de leverede dyr er af forskellig 
størrelse, og da virksomheden er relativt lille, har man ikke, modsat f.eks. svineslagterier-
ne, indført fuldautomatiseret slagtning. 
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Koncernen, som kreaturslagteriet er en del af, beskæftiger omkring 11.000 ansatte og er, 
ifølge afdelingslederen, præget af en relativ høj grad af centralisering, hvor topledelsen 
udstikker strategien for de enkelte afdelingers udvikling ud fra en række divisionskontorer 
samt gennem en central HRM-afdeling. Det betyder, at afdelingslederen reelt har meget 
begrænset indflydelse på udviklingen af virksomhedens produkter og på personalepolitik-
ken. Lederen får anvisninger fra topledelsens side. Virksomheden kan dog lokalt ændre på 
arbejdsorganisationen. 

Kreaturslagterierne er i tilbagegang, da antallet af kreaturer i Danmark er på retur. Den 
samlede bestand falder med 2-3 % om året, hvilket for andre slagterier har betydet, at de 
har valgt at importere dyr primært fra Tyskland. Med slagteriets geografiske placering i 
Nordjylland har det dog ikke været en mulighed. Et anden af koncernens afdelinger blev 
dog lukket ved årsskiftet, hvorefter dennes produktion blev flyttet til slagteriet. 

Kreaturslagteriet beskæftigede ved virksomhedsbesøget omkring 100 ansatte i alt. De 50 
arbejder i selve slagteriet/produktionen. Derud over har man 8 ansatte på et læssehold og 
20 medarbejdere i pakkeriet og i skærestuen. Langt hovedparten af disse 78 ansatte i pro-
duktionen er mænd, da alle funktioner i slagteriet og i skærestuen er fysisk krævende, 
hvorfor der i øjeblikket kun er kvinder i pakkeriet. Virksomheden har tidligere haft over 
100 ansatte i produktionen, og det er ambitionen at nå derop igen. De ansatte er generelt 
ufaglærte, dog har enkelte en uddannelse som kreaturslagtere eller anden kortere er-
hvervsuddannelse. Nyansatte bliver lært op direkte på fabrikken gennem sidemandsoplæ-
ring. Enkelte medarbejdere er uddannede til at foretage kvalitetskontrol af fødevarerne 
som f.eks. dyrlæge, slagtermester og laborant, ligesom der er 10 funktionærer ansat i ad-
ministrationen. 

Medarbejderne har en lang anciennitet og virksomheden har generelt ikke haft en særlig 
stor personalegennemstrømning. Eksempelvis har man i to af afdelingerne (udbeningsaf-
delingen og skærestuen) en del med anciennitet i over 10 år og flere har haft 20 års jubi-
læum. Medarbejdernes gennemsnitsalder i skærestuen er generelt høj, idet flere af medar-
bejderne har rundet de 60 år. Der har dog på det sidste været en vis udskiftning, idet nogle 
erfarne medarbejdere har valgt at forlade virksomheden, blandt andet, som følge af forrin-
gede akkorder. 

Organisation, personale og produktion 
Virksomheden satser på semi-automatisk masseproduktion og fleksibilitet i forhold til 
udskæringerne. Der lægges samtidig vægt på, at kvaliteten er i orden, idet et dårligt image 
er meget ødelæggende for salget. Kvaliteten sikres blandt andet gennem ekstern kvalitets-
kontrol. Virksomheden adskiller sig ikke markant fra andre slagterier i branchen. Dog er 
man hverken teknologisk og størrelsesmæssigt på samme niveau som svineslagterierne, og 
i forhold til arbejdsfunktionerne er der, qua det semi-automatiske produktionsapparat, sta-
dig en del manuelle skærefunktioner. Derfor efterspørger man stadig, i høj grad, egentlige 
skære- og kødkvalifikationer. 

Produktionen er delt op i en slagterlinje og en opskærings- og udbeningsafdeling. Langt 
hovedparten af skæringsprocesserne på slagtelinjen foregår halvautomatisk i samlebånds-
arbejde, hvor hver medarbejder varetager sin funktion i den samlede slagteproces. Ar-
bejdsfunktionerne strækker sig fra skydning af kreaturet over diverse opskæringer. Når 
den sidste skæring på slagtelinjen er foretaget, er kødet klar til at blive yderligere opskåret 
og udbenet. Denne del foregår manuelt men personalet er i høj grad hjulpet af højteknolo-
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giske maskiner, der har effektiviseret produktionen og har bedret arbejdsmiljøet. Begge 
afdelinger er ledet af en slagtermester, som refererer direkte til afdelingslederen. 

Medarbejderne på slagterlinjen er inddelt i funktionsgrupper bestående af 6 medarbejdere, 
hvor 5 står fast ved hver sin funktion, mens den sidste er afløser for de andre ved pauser. 
Det betyder, at produktionsmåden fordrer en vis fleksibilitet, da det letter mulighederne 
for, at medarbejderne kan skifte mellem de forskellige positioner. De erfarne medarbejde-
re har generelt en bred viden om alle funktioner, da virksomheden gerne ser, at medarbej-
derne er fleksible, således at der skabes et godt arbejdsmiljø og større mulighed for rotati-
on mellem positioner. 

Virksomhedens personalepraksis 
Lederen er, som før nævnt, begrænset i sin handlefrihed, da mange forhold, eksempelvis 
omkring løn- og personalepolitik, bestemmes fra koncernens centrale afdeling. Endvidere 
er han begrænset af overenskomster og arbejdsmarkedslovgivning. Lederen udtaler føl-
gende om disse forhold;    

”Vi har en overenskomst, en arbejdsmarkedslovgivning og en sikkerhedslov-
givning, og dem skal vi selvfølgelig overholde. Mere eller mindre alt sammen 
er altså bestemt udefra. Jeg har frie tøjler til at organisere produktionen, men 
i forhold til behandling af folk, der har vi en overenskomst, som vi skal over-
holde, som er indgået mellem Dansk industri og NNF.” (Afdelingslederen) 

De fleste ansatte i slagtekæden eller i udbeningsafdelingen er ufaglærte og er rekrutteret 
uden brug af opslag eller samarbejder med AF eller kommune. Der er intet krav til medar-
bejderne om, hvilke kvalifikationer de skal være i besiddelse af før ansættelse på virksom-
heden, men ansøgere, som er anbefalet af virksomhedens medarbejdere, foretrækkes. End-
videre foretrækkes også, at medarbejderne allerede på forhånd har kendskab til at brugen 
af slagteknive, idet oplæringstiden dermed forkortes. Derudover lægges der vægt på per-
sonlige kvalifikationer som f.eks. mødedisciplin, samt almene kvalifikationer i forhold til 
at kunne forstå og læse dansk. Dette er nødvendigt for at kunne læse funktionsbeskrivelser 
og dermed lette tilegnelsen af de enkelte arbejdsopgaver. Endelig er et godt helbred af 
betydning, da slagterfaget kan være fysisk belastende. Dette er stadig tilfældet, selvom 
man har bedret arbejdsmiljøet gennem bedre arbejdsstillinger og knivfrie dage, hvor med-
arbejderne er i pakkeriet. Medarbejdere med fysiske skavanker fravælges derfor som ho-
vedregel. 

Der anvendes sidemandsoplæring på slagterlinjen, hvor den nyansatte gennem et forløb på 
2-4 uger følger en medarbejder ved en bestemt funktion i processen og langsom læres op 
til selv at besidde denne position. Derefter kommer den nyansatte på en optrapning, med 
en til to ugers intervaller, indtil medarbejderen er i stand til at arbejde efter fuld akkord. 

Erfarne medarbejdere værdsættes, idet disse er hurtigere og mere fleksible end de nyansat-
te. Virksomheden har dog, blandt andet som følge af en traditionelt lønførende position, 
ikke tidligere haft problemer med at fastholde sine medarbejdere, hvorfor virksomheden 
endnu ikke har en fastholdelsespolitik. Ældre medarbejdere kan dog, hvis de ønsker, få 
mulighed for at gå ned på deltid, men virksomheden kompenserer ikke medarbejderne for 
de tabte timer. Da slagteriarbejdet er fysisk hårdt og ofte fører til nedslidning, har virk-
somheden en politik om at forsøge at finde andre jobs på virksomheden eller funktioner i 
slagtekæden til medarbejdere, som er nedslidte.  
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Virksomheden har, som følge af overkapacitet, været nødt til at opsige medarbejdere i 
pakkeriet for en periode. Man forsøgte i denne situation at finde andet arbejde i lokalom-
rådet til de berørte. 

Man har i 2006 som noget nyt oplevet betydelige problemer i forhold til fastholdelse af 
personale og efterfølgende også i forhold til den nødvendige nyrekruttering af personale. 
Kreaturslagterierne var, som før nævnt, tidligere lønførende og det har derfor ikke været 
vanskeligt at rekruttere medarbejdere, som direkte fravalgte jobs på f.eks. svineslagterier-
ne eller i andre brancher for at blive ansat på kreaturslagterierne. Der er dog flere forhold, 
der har forandret denne situation for kreaturslagteriet. For det første har nye arbejdstids-
studier ført til strammere krav til akkorderne i udbeningsafdelingerne på koncernens krea-
turslagterier, hvilket har sænket lønniveauet for medarbejderne og har gjort arbejdet min-
dre attraktivt. Enkelte medarbejdere har, som følge af dette, valgt at forlade både slagteriet 
og branchen og er vendt tilbage til deres oprindelige fag. 

”Vi har haft nogle medarbejdere, som kom midt i 80’erne, som havde været i 
byggeerhvervene, som var uddannet tømrere og murere, og hvad de ellers 
havde været. Hvor man der midt i 80’erne havde en krise i byggefagene, hvor 
de blev enige med dem selv om, at der ikke var så meget arbejde at få og at de 
var trætte af at gå ledige om vinteren. Dem har vi haft utroligt mange af. Og 
hvor vi så i en periode ikke har givet de største lønstigninger og byggeerhver-
vene har kunnet - næsten mere eller mindre - selv bestemme deres løn de sid-
ste par år. Hvor vi måske før har været lønførende, i hvert fald i forhold til 
mange andre brancher, så er der nogle brancher, som nu er kommet op på ni-
veau med slagteribranchen, som gør, at de så får nogle af de folk tilbage, når 
der samtidig også er efterspørgsel efter det.” (Afdelingslederen) 

Kreaturslagteriet har således stået i en situation, hvor man, i høj grad, har manglet medar-
bejdere til udbeningsafdelingen. For det andet oplever afdelingslederen generelt, at færre 
ansøgere i dag ser slagterfaget som et kald eller som en karrieremulighed; 

”… folk er ikke her ude fordi de synes, at det er skide sjovt at stå at slagte kre-
aturer. At stå på en plads og skære i det her skind. Det er jo ikke derfor de står 
herude. Det er jo for at tjene nogle penge. Jeg har ikke indtryk af, at folk bli-
ver slagtere i dag fordi det er et kald, som det i større grad var tidligere. Jeg 
tror i bund og grund, at vi er kommet i samme kategori som svineslagterierne, 
at dér ved folk godt, at hvis man skal der ind, så skal man godt nok bestille 
noget. Og det er ikke altid lige sjovt eller interessant, så derfor er vi nødt til at 
finde de medarbejdere, som eventuelt kan gøre det. Og derfor bliver vi, som vi 
gør nu, nødt til at gå ud og finde nogle medarbejdere, som skal læres op 
først.”.” (Afdelingslederen) 

Det er således generelt vanskeligt for virksomheden at rekruttere medarbejdere, og særligt 
vanskeligt at få medarbejdere med erfaring i anvendelse af slagtekniv. Man har haft kon-
takt til fagforeningen (NNF) og til AF men uden held. Endvidere har virksomheden, som 
nævnt, oplevet en stor afgang af personale, hvilket har ført til et egentligt fastholdelses- og 
rekrutteringsproblem. Man har simpelthen været nødt til at sælge de kreaturer, man ikke 
har haft kapacitet til at udbene til videre forarbejdning. Man har derfor etableret et samar-
bejde med AF og teknisk skole med fokus på rekruttering og uddannelse af nye medarbej-
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dere til udbeningsafdelingen. Dette sker gennem et 13-ugers skærekursus, hvor ledige med 
ret til aktivering opkvalificeres til arbejdsfunktionerne i afdelingen. Under kurset er desu-
den indlagt praktiske forløb på selve virksomheden. Samarbejdet med AF og teknisk skole 
benyttes således som en rekrutteringskanal og målet er, at der efter kursusperioden er endt, 
vil være en kvalificeret pulje af ledige at rekruttere ud fra. 

I forhold til udvikling og uddannelse af personale er efteruddannelsesbudgettet og udbud-
det af kurser bestemt fra centralt niveau i koncernen. Dette betyder, at det er vanskeligt for 
lederen at lave nogen planlægning og at iværksætte eventuelle initiativer. Det betyder og-
så, at det kan være vanskeligt at gennemføre eventuelle initiativer som lederen, med sit 
særlige kendskab til sine ansatte og til produktionen på virksomheden, ønsker at gennem-
føre. Generelt betragter lederen sin indflydelse på udviklingen af personalet som relativt 
lille. 

Hovedparten af efteruddannelsesprogrammerne i virksomheden er interne kurser, som 
udbydes fra koncernens HR-afdeling. Dette kan lade sig gøre på grund af koncernens stør-
relse (omkring 11.000 ansatte), og der er udarbejdet et katalog over kurser, som virksom-
hederne kan benytte sig af. Virksomhedens ledelse er altså underlagt en topstyret udbuds-
model. Hovedparten af kurserne for de timelønnede og for funktionærerne gennemføres 
internt. Virksomheden finansierer selv alle udgifter ved efteruddannelse og benytter ikke 
offentligt støttede kurser. Samarbejdet med AF og teknisk skole betragter afdelingslederen 
dog som en åbning, der på sigt kan føre til en forandring i dette forhold. Lederen mener, at 
både AF og teknisk skole er gået meget professionelt til sagen. 

Koncernen har, som nævnt, sine egne uddannelsesprogrammer, som både er fagrelaterede 
og samarbejdsorienterede. Disse kurser er tilgængelige for alle medarbejdere. Ud fra det 
samlede kursuskatalog skal virksomheden melde, hvor mange medarbejdere inden for en 
given periode, der ønsker hvilke kurser. 

De timelønnede får løn under uddannelse, men lønnen er mindre, end den løn de kan tjene 
ved akkorden, hvilket betyder, at færre af medarbejderne reelt efterspørger kurser; 

”Problemet med de medarbejdere, som jeg har nede i produktionen, er, at der 
ikke er særligt mange af dem, der har en interesse i det. Langt de fleste af dem, 
der står dernede, de har ikke en ide om, at de skal være slagtemestre eller væ-
re opskæringsmestre om nogle år. De er der for at tjene penge, og det har de 
det fint med.” (Afdelingslederen) 

De timelønnede er generelt bogligt svage, men kurser i almene kvalifikationer ses generelt 
ikke som attraktive. Generelt er motivationen for efteruddannelse ikke høj blandt produk-
tionspersonalet. Udover de interne kurser har fagforeningen en række kurser som bl.a. 
tillidsmanden deltager i fx et konflikt- og psykologikursus. Afdelingslederen tager et eks-
ternt kursus, HD, hvor virksomheden betaler udgifterne, men hvor fritiden tages i brug. 

Kvalificering af efterspørgsel af efteruddannelse 
Lederens handlefrihed i forhold til uddannelse af personalet er indskrænket, da virksom-
heden er del af en koncern, hvis centrale afdeling, i høj grad, bestemmer økonomi, udbud 
og brug af VEU gennem en top-down udbudsmodel. Virksomheden indordner sig under 
disse rammer og benytter det udbud, der tilbydes. Afdelingslederen ser sig derfor, mere 
eller mindre, nødsaget til at handle reaktivt i forhold til uddannelse af personalet. Den ef-
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teruddannelse- og kursusaktivitet, som lederen efterspørger, er således ikke altid en reali-
stisk mulighed. Dette betyder dog ikke, at lederen ikke har frihed til at implementere or-
ganisatoriske og personalepolitiske strategier omkring eksempelvis funktionel fleksibilitet. 
I forhold til at udbrede den funktionelle fleksibilitet betyder det, at han har måttet benytte 
sig af de kurser, som koncernen udbyder, kombineret med intern jobrotation. 

Ifølge afdelingslederen er medarbejderne i produktionen generelt ikke motiveret i forhold 
til uddannelse, blandt andet fordi det har en negativ økonomisk konsekvens for dem, men 
også, fordi der generelt er tale om en personalegruppe, som i forvejen ikke er karriere- og 
udviklingsorienterede. Lederen har dog handlet proaktivt i forhold til rekrutterings- og 
uddannelsessamarbejdet med AF og teknisk skole. Samarbejdsmodellen betyder dog ikke, 
at det personale der allerede er ansat, kan drage nytte af offentlige udbydere. Lederen vur-
derer dog, at yderligere samarbejde med eksterne udbydere kan være en mulighed i for-
hold til fremtidig rekruttering og uddannelse. Koncernens overordnede strategi i fremtiden 
vil givetvis sætte rammerne for, hvorvidt et sådan samarbejde er muligt. 

Detailområdet – mod gastronomien 
Detailområdet i kødbranchen kan, som nævnt tidligere, opdeles i supermarkedernes slag-
terafdelinger og i selvstændige slagterbutikker. På detailområdet som helhed er der sket en 
koncentration af virksomhederne således, at markedet domineres af butikskæder på be-
kostning af specialforretningerne herunder de selvstændige slagtere. Desuden har dis-
countbutikkerne haft vækst og nye discountkæder har konsolideret sig på markedet. På 
detailområdet konkurreres der primært på prisen.47 Prisen er dog ikke den eneste betydeli-
ge konkurrenceparameter. Dele af branchen bevæger sig, som følge af udvikling i kunder-
nes efterspørgsel, i en helt anden retning. 

Kundernes efterspørgsel har forandret sig og gør det stadigt. Der efterspørges, i stigende 
grad, færdige og næsten-færdige retter, og der kan generelt identificeres en bevægelse i 
branchens orientering fra kød til måltid. Detailslagtere er, i stigende grad, ved at bevæge 
sig over i gastronomien. Dette implicerer blandt andet, at der skal tilbydes tilbehør til kø-
det og vejledning om tilberedning af måltidet.48 Dette betyder, at teknisk faglige kvalifika-
tioner omkring eksempelvis forarbejdning af kød og kødkendskab, i stigende grad, træder 
i baggrunden til fordel for kvalifikationer, der er knyttet til det mere gastronomiske (Eks-
pert 2 - brancheforbundet). På dette relativt nye markedssegment konkurreres der mere på 
produktudvikling, kvalitet og service end på prisen. Denne tendens gør sig gældende både 
i supermarkederne og hos de selvstændige slagtere. 

Denne udvikling betyder dog, som antydet indledningsvist, ikke, at den traditionelt domi-
nerende efterspørgsel efter tilbudsvarer og klassiske udskæringer for alvor er truet. Mange 
butikker satser stadig primært på dette markedssegment. Desuden er der geografiske for-
skelle i kostvaner og forbrugsmønstre mellem by- og landområder. For detailområdet er 
det således et strategisk spørgsmål, hvorvidt disse relativt nye tendenser i efterspørgslen 
skal tages alvorligt og forfølges. Skal man satse på det traditionelle, det nye eller på begge 
markedssegmenter? Hver strategi medfører sine egne logikker i forhold til arbejdsfunktio-
ner, jobprofiler og kvalifikationskrav. 

 
47  Kubix, 2004: s.13 
48  Kubix, 2004: s.16f 
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Teknologisk er udviklingen på detailområdet relativt begrænset. Der er dog stigende krav 
til IT-kendskab som del af den daglige drift. Derudover er der, som følge af en øget for-
brugerbevidsthed, en udvikling i retning af større krav til råvarerne, hvilket stiller større 
krav til kødets kvalitet og medfører krav om øget fokus på hygiejne og egenkontrol.49

Uddannelsessammensætning på detailområdet 
Uddannelsessammensætningen på detailområdet adskiller sig overordnet set ikke væsent-
ligt fra det generelle billede i kødbranchen. Også her dominerer de ufaglærte og de faglær-
te personalegrupper. I supermarkederne tilhører 85 % af personalet disse kategorier, mens 
90 % af personalet i slagter- og viktualieforretningerne er enten ufaglærte eller faglærte.  

Detailslagterne adskiller sig dog fra slagterierne ved at have en højere andel ufaglærte. 
Supermarkederne adskiller sig endvidere fra slagter- og viktualieforretningerne ved at ha-
ve en markant lavere andel ansatte med erhvervsfaglig uddannelse indenfor kødområdet (5 
% mod 28 %).50 Dette er dog ikke overraskende, da supermarkedernes slagterafdelinger er 
specialafdelinger og del af en større forretning. Det er heller ikke overraskende, at de 
overordnede arbejdsfunktioner i supermarkederne og hos de selvstændige slagtere også 
adskiller sig markant. Supermarkederne har en stor andel indenfor salg og service (39 %) 
og en mindre andel af slagter- og forarbejdningsarbejde (13 %), håndværkspræget arbejde 
(8 %) samt proces- og maskinoperation (2 %).51 Hos de selvstændige slagtere er fordelin-
gen mellem arbejdsfunktionerne mere jævn52.53

Efteruddannelse benyttes markant mindre i små- og mellemstore virksomheder på detail-
området end i store virksomheder på grund af mangel på tid og penge. Man har forsøgt sig 
med efteruddannelse om natten og hel- og halvdagskurser, men der er et behov for yderli-
gere at understøtte mindre virksomheder. 

Virksomhedsanalyse 2. Detailslagter 
Detailslagteren indgår i princippet både i kødbranchen og i detailbranchen. Her fokuseres 
der dog primært på de arbejdsfunktioner, der knytter sig til produktion og forarbejdning af 
kødet. Analysen af virksomheden er baseret på et besøg, som omfattede rundtur på virk-
somheden samt interview med direktøren, som også fungerer som slagtermester. Derud 
over blev der foretaget interviews med tre ansatte. 

Introduktion til virksomheden og branchen 
Virksomheden har eksisteret i over 90 år og er hovedsagelig kendt for kvalitetsproduktion 
og salg af pølse- og skinkevarer. De 18 ansatte er lokaliseret i mindre lokaler, der både 
huser produktion og salg. Derudover har virksomheden et fjernlager, hvor skinken lufttør-

 
49  Kubix, 2004: s.17ff 
50  New Insight, 2003: s. 25 
51  Tallene skal dog tages med forbehold da 18 % af de adspurgte ikke har besvaret spørgsmålet til deres 
arbejdsfunktion. Dette rykker dog ikke ved det indbyrdes forhold mellem de fire typer af arbejdsfunktioner. 
52  Tal for slagterbutikkerne er udeladt da 49 % af de adspurgte i undersøgelsen ikke har besvaret. 
53  New Insight, 2003: s. 29 
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res og opbevares. Den største del af produktionen sælges direkte til kunden i virksomhe-
dens egen butik. Den resterende del sælges og leveres til grossister, specialforretninger og 
stormagasiner både i Danmark og i Europa. 

Virksomheden er placeret i et udkantsområde og er i høj grad præget af denne geografiske 
placering. Områdets indbyggertal har gennem årene været nedadgående, og det er turis-
men, som holder liv i store dele af forretningslivet i byen. Dette gør sig også gældende for 
virksomheden. Man har flere gange oplevet, at turister, som har prøvet produkterne, anbe-
faler virksomheden til specialforretninger i hjemegnen. Denne form for salg er, særligt om 
vinteren, med til at holde liv i virksomheden, da størstedelen af de lokale ikke har råd til 
produkterne, og salget fra butikken derfor er begrænset i vinterhalvåret. Dog holder slag-
termesteren fast i, at det er salget fra butikken, der skal være virksomhedens kerneområde; 

”I alle årene har vi sagt, at det vigtigste for os er butikken.  Først og fremmest 
er det butikken, som vi skal leve af. Resten er en niche. Så vil jeg dog skynde 
mig at sige, at det er blevet sådan, at byen er ved at være så død om vinteren, 
så det er blevet pinedød nødvendigt for os at have andre aktiviteter om vinte-
ren for at holde folkene i gang.” (Slagtermesteren) 

Virksomheden har således højsæson i juli-august måned og lavsæson i vinterhalvåret, hvor 
de ansattes ferie afvikles. 

Historisk er den traditionelle slagterforretning gået tilbage, særligt inden for de sidste 40 
år, hvor indtoget af frisk kød og slagterafdelinger i supermarkeder har været en skarp kon-
kurrent, som har udkonkurreret langt hovedparten af detailslagterne i lokalområdet. Mod-
sat de fleste andre slagtere, valgte nærværende virksomhed at satse på hjemmelavede pro-
dukter af høj kvalitet. Dette har, ifølge slagtermesteren, været butikkens redning. 

Virksomhedens produktion er præget af en håndværkstradition, hvorved der først og 
fremmest satses på produktudvikling og forædling af produkter. Der produceres udeluk-
kende håndlavede produkter uden kunstige tilsætningsstoffer. Det har ført til, at virksom-
heden har fået et brand, der er så stærkt, at man ikke reklamerer for sine produkter. Kvali-
teten sikres yderligere gennem en daglig kvalitetskontrol i samtlige køle- og lagerrum, 
hvor temperatur og luftfugtighed monitoreres. Derudover stiller virksomheden høje krav 
til de råvarer, som den modtager. I den forbindelse har man indgået et samarbejde med et 
slagteri om levering af kød af ekstra god kvalitet. Dette samarbejde omfatter desuden pro-
duktudvikling af slagteriets produkter. I produktudviklingen samarbejder man endvidere 
med en fast krydderileverandør, der både laver særlige krydderiblandinger til virksomhe-
den og kommer på besøg for at uddanne medarbejderne i nye teknikker til forarbejdning 
og forædling af produkterne. Firmaet fungerer også som sparringspartner for slagtermeste-
ren i udviklingen af produkterne. Slagtermesteren besøger desuden fagrelevante konkur-
rencer for at tilegne sig nye teknikker og erfaring med nye produkter. For at få inspiration 
rejser han endvidere til udlandet for at besøge detailslagtere, som også fremstiller produk-
ter af høj kvalitet. Svendene har ikke nogen udpræget indflydelse på de første trin i pro-
duktudviklingen, men er med til at implementere produkterne i produktionen og færdig-
udvikle dem. 

Man deltager desuden i en erhvervsklynge, som har til hensigt at skabe regional vækst i 
Nordjylland, eksempelvis gennem at minimere barrierer for mindre regionale virksomhe-
der eksempelvis omkring logistik. Samarbejdet består af mindre virksomheder samt regio-
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nalt forankrede forsknings- og erhvervsinstitutioner på fødevareområdet. Derudover med-
virker to landsdækkende erhvervsorganisationer. 

Virksomheden har ikke mange konkurrenter i nærområdet, da der ikke er flere detailslag-
tere i området. der i samme grad satser på kvalitet. Direktøren vurderer dog, at der på de-
tailområdet generelt er en priskonkurrence. Han har dog ikke deltaget i denne og har ikke 
oplevet nogen nedgang på trods af et øget prismæssige spænd fra hans produkter og til 
hovedparten af detailslagternes produkter. 

Virksomheden har de seneste mange år oplevet en vækst i omsætningen og har derfor ikke 
måttet afvikle medarbejdere. Slagtermesteren har dog ingen intentioner om, at virksomhe-
den skal vokse sig større. Virksomheden har tidligere været del af en forretningskæde, 
men han mente ikke, at kædens krav til indkøb af råvarer var i overensstemmelse med 
hans strategi for virksomheden; 

”Jeg har været medlem af en kæde, men det holdt ikke...Vi fandt ud af, at vi 
har et brand, synes vi selv, og vi skal ikke indordne os under noget. For ek-
sempel krævede man, at man handlede med et bestemt krydderifirma. Dem 
kendte jeg ikke, og det var ikke dem, som jeg ville handle med.” (Slagterme-
steren) 

Organisation, personale og produktion 
Slagteriet er opdelt i flere små afdelinger herunder: en opskæringsstue, hvor kødet udskæ-
res; en pølseproduktion, hvor spegepølser samt skinker fremstilles; en butik med salg af 
produkter; et køkken hvor der fremstilles færdigretter til butikken og et pakkeri, hvor va-
rerne til engros-salget pakkes. 

Virksomheden har, som nævnt, 18 ansatte, som er tilknyttet hver deres område. Slagter-
mesteren selv fokuserer primært på at varetage pølseproduktionen samt den generelle 
drift. Der er seks faglærte slagtersvende med hvert deres ansvarsområde; eksempelvis har 
en af svendene ansvaret for driften af butikken, mens en anden har ansvaret for opskærin-
gen af kødet. Derudover er der ansat fire lærlinge, seks ekspedienter, to køkkenmedhjæl-
pere og tre arbejdspiger/opvaskere.  

Medarbejderne har generelt en høj anciennitet og flere har været i virksomheden i over 15 
år. Slagtere og lærlinge er hovedsageligt mænd, mens ekspedienterne samt køkkenmed-
hjælperne er kvinder. Alle medarbejdere, undtagen køkkenpersonalet, er fuldtidsansatte. 
Arbejdstidsmæssigt forventes de ansatte at skulle arbejde mere i højsæsonen. Svendene og 
slagtermesteren arbejder typisk seks dage om ugen og har en arbejdsuge på mere end 37 
timer, mens det resterende fuldtidsansatte personale har en arbejdsuge på 37 timer. I høj-
sæsonen benytter man ikke numerisk fleksibilitet men temporær fleksibilitet i forhold til 
de slagterfaglige arbejdsfunktioner, da indtrædelseskvalifikationerne er for høje. Der an-
sættes dog ekstra opvaskere og ekspedienter i sommerferien.  

Generelt er man på grænsen af at være underbemandet. Dette betyder, at der generelt er 
brug for en udbredt funktionel fleksibilitet for at minimere sårbarhed overfor sygefravær, 
men også for at kunne imødekomme, når der er behov for en ekstra hånd i en af afdelin-
gerne. Personalet ønsker selv at bedre deres funktionelle fleksibilitet, og det er generelt op 
til dem selv at tage initiativ og ansvar for egen læring. Tidspresset og den generelle under-
bemanding betyder dog, at medarbejderne i ringe grad er lært op i funktioner, som de ikke 
berører til dagligt. Det eneste sted, hvor virksomheden dog er decideret tyndt bemandet, 
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og meget truet af sygefravær, er i pølseproduktionen, hvor de eneste kvalificerede ansatte 
er en svend og slagtermesteren selv. Hvis en medarbejder bliver syg, er der et betydeligt 
pres på de andre ansatte, idet virksomheden ikke har tilknyttet vikarer til at tage over i 
disse situationer. 

Det er generelt vigtigt, at medarbejderne er i stand til at arbejde selvstændigt og vise ini-
tiativ. Desuden er det nødvendigt, at medarbejderne kan fungere under det, til tider, lidt 
barske miljø både i forhold til jargonen og i forhold til arbejdspresset. I forhold til slagter-
svendene og lærlingene er det væsentligt, at de grundlæggende har faglig forståelse for det 
traditionelle slagteri som et håndværk. Der stilles generelt relativt store faglige kvalifikati-
onskrav til lærlinge og svende. Niveauet er så højt, at man har indgået et samarbejde med 
teknisk skole, som er interesseret i at lære om de nyeste udviklinger og teknikker i den 
kvalitetsmæssige og fagligt høje ende af branchen; 

”Jeg snakker godt med teknisk skole i Aalborg. De kan dog ikke lære mig no-
get. Det ved de også godt. Det er omvendt. En gang imellem kommer der en 
lærer to-tre dage og er med i produktionen for at se, hvad der sker.” (Slag-
termesteren) 

Virksomhedens personalepraksis 
Virksomheden har, som følge af sin geografiske placering og sine høje kvalifikationskrav, 
generelt vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere. Virksomhedens produktion og høje 
kvalitetsstandard stiller krav til rekrutteringen som gør, at ikke alle lærlinge og svende er 
attraktive for virksomheden. Ofte har ansøgerne ikke de tilstrækkelige kvalifikationer; 
eksempelvis vil en svend, der er uddannet i et supermarked, typisk ikke være kvalificeret. 
Derfor rekrutteres svende udelukkende fra andre slagterbutikker. Lærlinge forsøger man at 
tiltrække de dygtigste fra teknisk skole gennem et samarbejde med faglærerne på skolen. 
Det hænder dog ofte, at disse lærlinge hellere vil blive i nærheden af Aalborg og arbejde 
på en fagligt mindre attraktiv arbejdsplads end at arbejde på en fagligt attraktiv arbejds-
plads i et udkantsområde. 

I forhold til det resterende personale ansætter slagtermesteren helst medarbejdere, der har 
arbejdet i virksomheden som opvaskere og derfor allerede inden læretiden har kendskab til 
virksomhedens kvalifikationskrav. 

Udover problemer med at fastholde lærlingene, når de er færdiguddannet, oplever slag-
termesteren ikke store problemer med fastholdelse af personalet. Det skyldes givetvis, at 
lønnen er god og at flere af de ansatte ikke ser det geografiske som noget problem. Slag-
termesteren forsøger desuden at fastholde medarbejderne ved at tildele dem et betydeligt 
ansvar og frihed, hvilket gør arbejdet mere attraktivt. Eksempelvis har en af svendene det 
fulde ansvar for driften af butikken, og ekspedienterne i butikken er selv ansvarlige for 
bestilling af varer til hver deres varegruppe. De ansatte er generelt begejstrede for denne 
arbejdsform. En af svendene udtaler følgende til spørgsmålet om, hvad der er vigtigst ved 
hans arbejde: 

”Det at man har frie tøjler hernede og så det, at det er kvalitet man arbejder 
med - lækre varer, og at der er knald på om sommeren.” (Svend) 

Omvendt ser medarbejderne, og særligt svendene, det som problematisk, at de arbejder 
mange timer i weekender og helligdage, hvor efterspørgslen er høj. Dette er en udfordring 
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i forhold til at få familielivet til at fungere. Disse arbejdsvilkår fik en af svendene til at 
søge arbejde hos et supermarked; 

”Jeg var lige væk tre måneder hos et supermarked i X-købing. Det var for fa-
briksagtigt. Der savnede man kundekontakten og savnede nogle ordentlige va-
rer.” (Svend) 

Han blev dog ikke hos supermarkedet længe, da de positive sider hos detailslagteren opve-
jede de negative sider. 

Kvalificering af efterspørgsel af efteruddannelse 
Som tidligere nævnt er kvalifikationskravene til stort set alle arbejdsopgaverne relativt 
høje på virksomheden, og der forventes generelt meget af de ansatte ud over det rent fagli-
ge. Derfor satses der ved rekruttering på at tiltrække personer med høje indtrædelseskvali-
fikationer. Dette gør sig særligt gældende for svende og lærlinge. Da virksomheden er i 
førerfelten på området, er udbudet af grunduddannelse dog ikke tilstrækkeligt og selv gode 
indtrædelseskvalifikationer skal komplementeres med oplæring. Indslusning på virksom-
heden kræver derfor sidemandsoplæring, hvor især slagtemesteren videregiver sin viden 
og ideer til svende og lærlinge. Sidemandsoplæring er således den mest benyttede form for 
uddannelse på virksomheden. 

I forhold til efteruddannelse, må de ansatte typisk selv tage initiativ og derefter forhandle 
med slagtermesteren. Der er overordnet stor interesse for deltagelse i efteruddannelseskur-
ser blandt personalet, men flere forhold gør, at medarbejderne kun yderst sjældent er på 
efteruddannelse. For det første er det en begrænsning, at virksomheden er tyndt besat på 
de forskellige funktioner, hvorfor de enkelte medarbejdere vanskeligt kan undværes. NFF 
og teknisk skole tilbyder efteruddannelseskurser til medarbejderne uden for arbejdstiden, 
men disse opfattes dog ikke som attraktive i forhold til at skabe sammenhæng mellem fa-
milie og arbejdsliv. Dertil kommer, at selve udbudet af fagligt orienteret efteruddannelse 
er relativt svagt i forhold til de kvalifikationskrav, som virksomhedens arbejdsfunktioner 
stiller. Der er ikke udprægede ønsker om uddannelse, der ikke er fagligt orienteret, hver-
ken hos slagtermesteren eller de ansatte. Dog kunne man se en ide i at benytte mindre 
fagrelevant uddannelse, ikke mindst da der er mulighed for godtgørelse, men man kan 
ikke undvære personalet i arbejdstiden.  

De interviewede ansatte anfægter desuden den relativt ensidige forretnings- og uddannel-
sesstrategi, hvor det stort set kun er slagtermesteren, som deltager i aktiviteter med frem-
adrettet sigte, såsom rejser til Italien med det sigte at samle inspiration til nye produkter og 
produktionsteknikker. Det betyder, at virksomheden er meget afhængig af, at han videre-
formidler sine erfaringer til resten af personalet, hvilket det til tider kan knibe med på 
grund af arbejdspresset. Svendene deltager dog på kurser og i aktiviteter i begrænset om-
fang, men først og fremmest for at vise firmaets ansigt udadtil. Slutteligt er det begræn-
sende for uddannelsesaktiviteten, at medarbejderne ikke er informeret om, hvilke mulig-
heder de har for efteruddannelse. 



 

Kapitel 3. Mejeribranchen 
Som nævnt i rapportens indledning, er der ikke foretaget nogen egentlig brancheanalyse 
på mejeriområdet. Derfor indeholder dette kapitel udelukkende en virksomhedsanalyse af 
det besøgte mejeri. Analysen af virksomheden er baseret på et besøg som omfattede rund-
tur på virksomheden samt interview med den tekniske direktør, der har ansvaret for pro-
duktionen. Derudover blev der interviewet to medarbejderrepræsentanter fra produktio-
nen, henholdsvis en tillidsrepræsentant, som også er linjefører i produktionen, og en pro-
duktionsmedarbejder, som desuden fungerer som de ansattes repræsentant i samarbejds-
udvalget. 

Introduktion til virksomheden og branchen – virksomhedsanalyse 3 
Mejeriet, som er en familievirksomhed, har hovedsæde i Nordjylland og har landsdæk-
kende distribution af sine produkter fra depoter, der er bredt fordelt i Danmark. Virksom-
heden har 140 ansatte. 

Virksomheden har rødder helt tilbage til 1930érne. Fra oprindeligt at være en mindre og 
håndværkspræget lokal producent, har den udviklet sig til et større og landsdækkende fo-
retagende. I midten af 1990érne påbegyndte man for alvor en udvikling fra en fag- og 
håndværkspræget kultur og produktion til en industriel produktion. Man har de senere år 
oplevet en stor vækst i produktionen som, i perioden 1996 til 2003, er næsten 10-doblet. 
Forklaringen skal findes i en større effektivitet, som følge af både automatisering og opti-
mering af processer, men også som følge af en række opkøb af konkurrerende virksomhe-
der. Generelt er der indenfor branchen sket en stor koncentration af virksomheder siden 
1940érne. Markedet er i dag præget af nogle få men store virksomheder. 

Generelt er der tale om en sæsonpræget branche primært som følge af vejret. Produkterne 
er generelt mere efterspurgte om sommeren og især når der er varmt. Der produceres der-
for generelt mere i forårs- og sommersæsonen end i resten af året. 

Virksomheden konkurrerer særligt med tre andre virksomheder, og konkurrencen er hård. 
Den ene konkurrent er verdens største udbyder af produktet, den anden konkurrent er ver-
dens største fødevareudbyder, mens den sidste konkurrent er en pengestærk norsk virk-
somhed. Virksomheden satser primært på hjemmemarkedet og er her den største virksom-
hed med en markedsandel på 26 %. De tre konkurrenter har henholdsvis 25 %, 13 % og 9 
% af markedet.  

I denne del af mejeribranchen konkurrerer virksomhederne, ifølge den tekniske direktør, 
alle på prisen, men kunderne forventer dog et minimum i forhold til kvalitet og kvalitets-
sikkerhed. Det er den tekniske direktørs indtryk, at virksomhederne dog adskiller sig fra 
hinanden forstået på den måde, at hvor konkurrenterne satser mere på pris og volumen, 
satser man selv mere på fleksibilitet i produktionen samt leveringssikkerhed. Den tekniske 
direktør mener ikke, at mejeriet har de hurtigste maskiner i branchen, men at de til gen-
gæld har de maskiner, der er mest omstillingsdygtige. Derudover satser man selv på en 
kontinuerlig produktudvikling således, at man kan tilbyde både traditionelle produkter, og 
nye sunde produkter der er hurtige og nemme at tilberede. Dette betyder, at der relativt 
ofte skal produktudvikles, og at produktionsapparatet (og produktionsarbejderne) fra dag 
til dag skal kunne omstilles til et af de 260 varenumre, som indgår i produktionen. 

Mejeriet har tre overordnede salgsområder, henholdsvis grossister, virksomheder der sæl-
ger produktet direkte til kunden og eksport. Man satser på flere områder for at sprede risi-
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koen. Man har indtil nu primært satset på hjemmemarkedet, hvorfor eksportandelen kun 
udgør 5 % af den samlede omsætning. Eksport er dog et område, hvor man forsøger at 
udvide, da man ser en mulighed for at sætte sig på nicheområder med en relativ stor ind-
tjening. Her har man dog en del at lære og er konkurrencemæssigt bagud eksempelvis om-
kring sprog, deklarationer med videre. Det direkte salg til virksomhederne er en fordel, da 
man derigennem har en stor og stabil kundebase, ikke mindst fordi der potentielt er et stort 
antal mulige kunder. Dog er det investeringstungt, da konkurrencen er relativt hård og 
kunden stiller krav til, at der tilbydes salgsvogn og andet udstyr. Desuden er salget til disse 
kunder, i høj grad, afhængig af vejret. Salget til grossisterne har de fordele, at det ikke er 
investeringstungt og heller ikke, i udpræget grad, er afhængig af vejret. Desuden er der 
mulighed for at opnå en større vækst i markedsandele på få år. Da kunderne her er få men 
større, er der omvendt også den risiko at miste store markedsandele relativt hurtigt. Desu-
den er indtjeningen per enhed relativt lille. 

Organisation, personale og produktion 
Virksomheden består organisatorisk af en direktion bestående af den administrerende di-
rektør, den tekniske direktør og salgsdirektøren. Produktionen ledes af den tekniske direk-
tør, som udover selve produktionen, også er ansvarlig for planlægning og indkøb, kvali-
tetsstyring, lager og værksted. Den administrerende direktør er ansvarlig for markedsfø-
ringen, og salgsdirektøren er ansvarlig for salg og administration, herunder virksomhedens 
fem depoter. 

I produktionen har man otte linjer, som alle producerer forskellige typer produkter. Pro-
duktionslinjerne er alle automatiske. Der er 22 faglærte linjeførere ansat. Hver af disse er 
tilknyttet mindst én linje og er ansvarlige for at starte og gennemføre produktionen på 
denne linje. I produktionen er desuden ansat en række ufaglærte timelønnede, som funge-
rer som pakkere og/eller har manuelle funktioner ved linjerne. 

Alle produktionsmedarbejderne er organiseret igennem NFF, hvilket de ansatte ser som en 
fordel, da de dermed står stærkere overfor ledelsen. Dette da interne interessekonflikter og 
manglende koordination minimeres. Tillidsrepræsentanten mener desuden, at det er en 
fordel for ledelsen, da de kun skal forholde sig til én fagforening. Tillidsrepræsentanten er 
generelt tilfreds med NNF, da der stilles rådgivende personale til rådighed, blandt andet i 
forbindelse med samarbejdsproblemer. 

NNF tilbyder desuden kurser for tillidsrepræsentanter, som vurderes at være relevante og 
gode af tillidsrepræsentanten. Typisk diskuteres og forhandles kursusaktiviteten for tillids-
folkene, men det ender som regel med, at de kan komme af sted på kursus. Denne proces 
foregår relativt uformelt. 

Arbejdet i produktionen har traditionelt været fysisk hårdt og ensidigt gentaget arbejde. 
For at bedre arbejdsmiljøet, men også for at bedre effektiviteten, satser man, i høj grad, på 
funktionel fleksibilitet. De timelønnede arbejder ved en funktion i 30 minutter og skifter 
derefter til en ny funktion. Derudover er der ønske om, at linjeførerne kvalificeres til at 
kunne styre mere end én produktionslinje. Den funktionelle fleksibilitet er generelt relativt 
udbredt. 

De ansatte er generelt tilfredse med at arbejde hos virksomheden. Der findes alternativer 
på det lokale arbejdsmarked, men de ansatte ønsker ikke at benytte sig af disse. De inter-
viewede ansatte mener, at arbejdsvilkårene og lønnen generelt er god og det er deres op-
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fattelse, at kollegerne generelt deler dette synspunkt. Der har dog for nylig været samar-
bejdsproblemer mellem produktionspersonalet og ledelsen, hvilket har resulteret i den 
første arbejdsnedlæggelse i mange år. Ifølge de ansatte havde ledelsen indstillet en af ma-
skinerne, så den kørte 20 % hurtigere uden at tage hensyn til, hvad denne effektivitetsfor-
øgelse ville betyde for de ansattes arbejdsvilkår. Uden nogen kompensation oplevede de 
ansatte dette som en kraftig forringelse af deres arbejdsvilkår, da de nu skal arbejde hurti-
gere, hvilket giver anledning til et mere stresset og kaotisk arbejde. Efter arbejdsnedlæg-
gelsen har ledelsen sænket tempoet på maskinen igen, men de ansatte er i tvivl om, hvor-
vidt man i fremtiden har planer om fortsat at effektivisere produktionen på denne facon og 
om, hvorvidt der tages hensyn til deres arbejdsvilkår. 

Virksomhedens personalepraksis 
I forhold til rekruttering af linjeførere vægtes det meget højt, at ansøgeren har en er-
hvervsuddannelse indenfor fødevareområdet og meget gerne som mejerist. Folk med ud-
dannelse eller kendskab indenfor maskin- og procesovervågning har også en fordel. Ar-
bejdsfunktionerne for en linjefører indfatter, som nævnt, ansvaret for gennemførelse af 
produktionen på linjen. Det betyder, at linjeføreren skal kunne planlægge, starte og gen-
nemføre produktionen, hvilket kræver et indgående kendskab til maskinerne, der indgår på 
linjen. Maskinerne skal programmeres, overvåges og justeres. Desuden skal der gennem-
føres systematisk opfølgning på produktionen, hvilket kræver analytiske færdigheder, an-
svarsbevidsthed og omhyggelighed. Der stilles desuden krav om et minimum af almene 
kvalifikationer både i skrivning, læsning og regning. Kvalifikationskravene for en linjefø-
rer er altså relativt høje. Dette er årsagen til, at der benyttes faglærte. 

Ved rekruttering af timelønnede ses der primært på de personlige kvalifikationer. Arbejds-
funktionerne er relativt simple og foregår manuelt. Der stilles fysiske krav til arbejdet, 
som betyder, at den ansattes hænder skal ”vende rigtigt”, som den tekniske direktør for-
mulerer det. Den timelønnede skal desuden kunne læse og forstå manualer. Dette krav er 
dog ikke, i samme grad, gældende for pakkemedarbejderne. De ansatte i produktionen 
kommer fra mange forskellige typer af jobs i forskellige brancher. Kvalifikationer fra an-
dre jobs kan dog ikke umiddelbart overføres til jobfunktionerne på mejeriet, hvorfor intern 
sidemandsoplæring er en nødvendighed. Erfaring med manuelt arbejde som pakker eller 
som produktionsarbejder indenfor mejeri- eller fødevarebranchen er dog en klar fordel, da 
indslusningen dermed lettes betydeligt. Indslusningstiden for en produktionsarbejder er 
typisk 2-3 måneder og foregår gennem sidemandsoplæring. 

Som følge af branchens sæsonudsving benytter man sig dog af numerisk fleksibilitet. I 
højsæsonen ansætter man unge studerende til at hjælpe i produktionen. Dette da denne 
gruppe er lærenem og derfor hurtigt oplært. Da den interne oplæring er omkostningsfuld, 
prioriteres fastholdelse af linjeførerne og kernen af de timelønnede dog højt. 

Virksomheden har generelt ingen problemer med rekruttering eller fastholdelse og ancien-
niteten er høj. Mange af de ansatte har søgt deres stilling uopfordret. Der er dog mere sy-
gefravær på nuværende tidspunkt end tidligere, hvilket den tekniske direktør forklarer 
med, at arbejdskraftsudbuddet generelt er blevet svagere som følge af den høje beskæfti-
gelse. Dette betyder, at de nyrekrutterede generelt både er mindre arbejdsmarkedsparate 
og mindre kvalificerede. 
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Kvalificering af efterspørgsel af efteruddannelse 
Der er som nævnt ikke virksomheder eller uddannelser, hvor medarbejderne i produktio-
nen kan erhverve sig et kvalifikationsniveau, der er tilstrækkeligt for at håndtere maski-
nerne i produktionen. Derfor benytter man sig, i høj grad, af sidemandsoplæring. Dog er 
erfaring fra fødevare- eller mejeribranchen en fordel. 

Det er vanskeligt at vurdere, om der i direktionen hersker enighed om tilgang, strategi og 
prioritering i forhold til efteruddannelse af personalet. I de senere år synes efteruddannelse 
ikke at have haft nogen høj prioritet på virksomheden. Ifølge linjeføreren og produktions-
medarbejderen er der generelt en manglende lydhørhed og opbakning overfor produkti-
onspersonalet i forhold til efteruddannelse. Det er linjeførerens og produktionsmedarbej-
derens opfattelse, at de ansatte generelt synes at være mere interesseret i uddannelse end 
ledelsen. Problemet er muligvis, at ledelsen kan have svært ved at se værdien i uddannel-
se. Der findes dog også en gruppe af ansatte i produktionen, som helst vil undgå uddannel-
sesaktivitet, og som generelt ikke er udviklingsorienterede. 

På mejeriet sørger man generelt for, at efteruddannelsesaktiviteter så vidt mulig afholdes i 
lavsæsonen. Planlægning af uddannelse foregår typisk reaktivt, og der er ikke afsat noget 
budget. Der er heller ikke oprettet noget formelt udvalg, hvor uddannelsesbehov identifi-
ceres, eller hvor uddannelsesforløb diskuteres og forhandles mellem leder og ansatte. Dis-
se processer foregår uformelt og ad hoc, hvilket givetvis er et resultat af traditioner på 
virksomheden samt virksomhedens størrelse som betyder, at lederne mener, at de har et 
relativt godt billede af, hvad der rører sig i gruppen af ansatte.  

Man benytter en top down styret model, hvor der udbydes forskellige kurser med høj rele-
vans for de enkelte jobfunktioner. Man kan opdele kursusaktiviteten i kurser, hvor det er 
et krav, at alle ansatte deltager, eksempelvis kurser i hygiejne. Derudover findes der kur-
ser, hvor deltagelsen i højere grad foregår på frivillig basis. Ved den mere frivillige kur-
susaktivitet tages der, i nogen grad, hensyn til de ansattes ønsker, ligesom der tages hen-
syn til ansatte, der generelt ikke ønsker uddannelsesaktiviteter. Det er tillidsrepræsentan-
tens opfattelse, at det ikke er alle obligatoriske kurser, som er blevet gennemført for hele 
personalet. 

Det er begrænset hvor mange ansatte, der samtidig kan deltage i længerevarende uddan-
nelsesforløb. I det tilfælde, at flere ønsker en længere uddannelse samtidigt - eksempelvis 
som industrioperatør - er det ledelsen der har det afgørende ord. 

Opfølgende aktiviteter er også relativt begrænsede. Typisk evalueres kurser mundtligt med 
det formål at vurdere om kurset i fremtiden skal bruges. Der samles ikke systematisk op 
og der ses eksempelvis ikke nærmere på, hvordan kursusaktiviteten kan omdannes til kon-
kret brug i forhold til de forskellige arbejdsfunktioner. De ansatte efterlyser generelt op-
følgende aktiviteter. De ansattes gejst for uddannelse falder betydeligt når de oplever, at 
ledelsen ikke følger op på kursusaktiviteten. 

Efteruddannelse for de faglærte er de seneste par år blevet nedprioriteret, blandt andet med 
det argument, at kurser for denne personalegruppe er blevet dyrere som følge af omlæg-
ninger i godtgørelsesordningerne i AMU-systemet.  

Der er flere årsager bag de fleste ansattes positive interesse for og ønske om uddannelse. 
Først og fremmest ser man en værdi i bedre at forstå det arbejde, man udfører og et ønske 
om generelt at blive bedre til at udføre det. De to interviewede ansatte oplever, at motiva-
tion og effektivitet stiger i takt med gennemførelse af god og relevant uddannelse, hvorfor 
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de også ser, at virksomheden kan have værdi af uddannelsesaktiviteter. De ansatte mener 
desuden, at ekstern kursusaktivitet har en fordel, idet man er sammen med ligesindede 
uden at være i arbejdstøj. Dette kan give gode faglige diskussioner med kolleger fra ens 
egen arbejdsplads men også med produktionsarbejdere fra andre arbejdspladser. Produkti-
onsmedarbejderen mener desuden, at uddannelse kan gøre produktionsarbejderne mere 
selvstændige i forhold til udførslen af arbejdsfunktionerne. De ansatte ønsker ikke efter-
uddannelse, fordi de er nervøse for at miste deres arbejde, eller fordi de generelt vil forøge 
deres beskæftigelsessikkerhed. Dog kan de ansatte tvivle på, hvorvidt virksomheden 
værdsætter dem og varetager deres interesser, når der nedprioriteres i forhold til efterud-
dannelse. 

 

 

 





 

Kapitel 4. Fiskeindustrien – forarbejdning af fisk 
Den danske fiskeindustri har traditionelt haft gode vilkår, blandt andet som følge af et godt 
råvaregrundlag med en beliggenhed tæt på rige fiskeresurser i Nordatlanten, samt gode 
afsætningsmuligheder på det europæiske marked. Blandt andet derfor har den danske fi-
skeindustri vokset sig stor og er i dag verdens 6. største fiskeeksportør. 

De traditionelle fordele er dog aftagende og fiskeindustrien har, som så mange andre bran-
cher, oplevet en stigende globalisering og en skærpet international konkurrence de senere 
år. Forhold omkring råvaregrundlag, produktion og afsætning har forandret sig. Som en af 
verdens største eksportører af fisk og fiskeprodukter, er den danske fiskeindustri, i høj 
grad, involveret i denne udvikling.  

Der konkurreres internationalt på volumen og pris samt på leverings- og fødevaresikker-
hed og det internationale marked bliver, i stigende grad, domineret af få men store globale 
seafood- og fødevarekoncerner, som leverer til de store detailkæder.54 Disse kæder er 
medlemmer af centrale indkøbsorganisationer, hvilket betyder, at der reelt er relativt få 
indkøbere, der leverer hovedparten af produkterne til den europæiske detailhandel. Der 
stilles yderligere krav til, at fiskefabrikkerne skal kunne levere hele eller store dele af pro-
duktsortimentet indenfor en given produkttype. Detailkæderne har desuden opstillet egne 
kvalitetskrav omkring certificering og standarder for produkterne. Det er således, i høj 
grad, de store detailkæder og indkøbsorganisationer, der bestemmer konkurrenceforholde-
ne for produktionsvirksomhederne i fiskeindustrien.55

Fødevareministeriet igangsatte i 2003 et projekt med det formål at undersøge dansk fiske-
industris udviklingsmuligheder i den globale økonomi. I 2005 udkom en samlet rapport 
udgivet af brancheforeningen Dansk Fisk. Rapporten slår blandt andet fast, at de danske 
virksomheder i fiskeindustrien generelt søger en rolle som aktør på det globale marked, og 
at de søger at finde deres rette plads i den globale arbejdsdeling, hvor processerne fra 
fangst til forbruger foregår i vidt forskellige lande. 

Som reaktion mod den skærpede konkurrence, har mange danske virksomheder flyttet den 
traditionelt løntunge forarbejdning til regioner med lavere lønomkostninger.56 Virksom-
heder, der har fastholdt forarbejdningen i Danmark, har enten satset på nicheproduktion af 
høj kvalitet og/eller på at nå den nødvendige volumen og pris gennem automatisering og 
procesinnovation. Begge tendenser har ført til et fald i beskæftigelsen, og det er særligt 
gået ud over de timelønnede produktionsarbejdere. Som følge af globaliseringen forventer 
man de kommende år en stigende omsætning og eksport, men også samtidig en yderligere 
reduktion i beskæftigelsen.57 Udviklingen i erhvervsstrukturen og beskæftigelsessituatio-
nen synes altså, i vid udstrækning, at stemme overens med den generelle udvikling i føde-
vareindustrien (jf. Kapitel 1). 

Rapporten giver også indblik i, hvorledes branchen bør forholde sig i forhold til innovati-
on. Det vurderes, at der fortsat er muligheder for øget effektivisering gennem øget brug af 
computerstyring af processerne. Dette indikerer, at udflytning af produktionen ikke er et 

                                                 
54  Dansk Fisk, 2005: s.8 og s.27 
55  Dansk Fisk, 2005: s.35 
56  Dansk Fisk, 2005: s.4 
57  Dansk Fisk, 2005: s.7 
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absolut krav for konkurrencedygtighed/overlevelse og understøtter samtidig forventningen 
om en fortsat reduktion af beskæftigelsen i branchen. 

Produktudvikling foregår generelt relativt usystematisk på de danske virksomheder i fiske-
industrien. Der er dog store forskelle virksomhederne imellem. Generelt vurderes innova-
tionsevnen dog som relativt høj. Det anbefales, at virksomheder tager stilling til indførsel 
af den såkaldte MAP-teknologi som forlænger ferske og friske fisks holdbarhed og der-
med giver adgang til nye markeder. Derudover anbefales et øget fokus på ”convenience”- 
og ernæringsrigtige produkter samt produkter, der er tilpasset foodservicemarkedet58, som 
forventes at få stigende betydning.59

Der er generelt tale om en sæsonbetonet branche. Adgangen til forskellige råvarer er 
stærkt afhængig af sæson samt national og europæisk regulering og kvoter. Dette betyder, 
at virksomhederne i høj grad, gør brug af numerisk fleksibilitet for arbejdsfunktioner, der 
ikke kræver en udpræget grad af oplæring.  

Virksomheder kan enten satse på dybfrosne produkter, hvilket er en mere sikker investe-
ring, da der her kan gøres brug af lager, eller på friskfangede produkter, som er en mere 
risikabel strategi, der dog omvendt kan være mere indbringende. Graden af forarbejdning 
og forædling er afhængig af, hvilken strategi virksomheden vælger, samt hvilken type fisk 
der er tale om. Eksempelvis vil der, for rejeindustrien, typisk være tale om pakning og 
videre distribution, mens der også er behov for udskæring og filetering, når det gælder fisk 
som makrel eller sild. 

Faglige kvalifikationer – Processer ved forarbejdning af fisk og fjerkræ 
Virksomheder indenfor fisk og fjerkræ har anført følgende faglige kvalifikationer og kom-
petencer som særligt efterspurgte. Der lægges vægt på, at produktionsmedarbejderne kan; 

 

• Identificere risici, der udgør en levnedsmiddelfejl, i produktionen og foreslå eller 
foretage forebyggende og korrigerende handlinger i overensstemmelse med 
HACCP-principperne (som er en systematisk tilgang til at optimere fødevaresik-
kerheden). 

• Medvirke til opretholdelse af det hygiejniske niveau gennem rengørings- og hygi-
ejnekontrol samt i overensstemmelse med Fødevaredirektoratets gældende be-
kendtgørelse om uddannelse i fødevarehygiejne. 

• Udføre korrekt pakning og emballering af produkterne ud fra kendskab til gælden-
de mærkningsregler på området. 

• Har et indgående kendskab til benyttede råvarer samt hjælpestoffers betydning for 
kvaliteten af det færdige produkt. 

• Handle hensigtsmæssigt i forhold til egne arbejdsstillinger og kan medvirke til 
udarbejdelse af en ergonomiplan for eget arbejdsområde.60 

 

 
58  Foodservice defineres som produkter og services, der konsumeres udenfor hjemmet. Markedet består af 
hoteller og kantiner som efterspørger volumen samt restauranter og caféer som efterspørger kvalitet. 
59  Dansk Fisk, 2005: s.33f 
60  COWI; 2006 s. 40f 
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Dertil kommer en række sekundære kvalifikationskrav, som omhandler viden om færdig-
heder i forhold til udskærings/fileterings- normer og teknikker samt kendskab til fi-
skens/fjerkræets anatomi. 

Generelt synes tendensen med udfasning af manuelle funktioner altså ikke, i samme grad 
som hos slagterierne, at være slået igennem hos fiskefabrikkerne. Eller sagt på en anden 
måde, funktioner omkring maskin-betjening og -overvågning synes ikke at være domine-
rende. 

Virksomhedsanalyse 4 – Fiskefabrik 1 
Analysen af virksomheden er baseret på et besøg, som omfattede rundtur på virksomhe-
den, interview med personalechefen, samt interviews med en tillidsrepræsentant og en 
ansat. 

Introduktion til virksomheden og branchen 
Fabrikken har eksisteret i over 50 år og er i dag stadig ejet af sin grundlægger. I løbet af de 
over 50 år har virksomheden udviklet sig fra at basere sin produktion på flere forskellige 
typer fisk til i dag udelukkende at koncentrere sig om produktion af makrel på dåse, hvor 
man ser sig selv blandt de førende på verdensmarkedet. Virksomheden har to danske kon-
kurrenter og nogle få ubetydelige konkurrenter i udlandet. De danske konkurrenter er væ-
sentligt mindre end virksomheden selv, når det kommer til omsætning, størrelse og pro-
duktionskapacitet. 

Virksomheden forhandler direkte med bådene om opkøb af fangster. Sæson for råvarer går 
fra september til januar. I højsæsonen opkøbes store mængder fisk. Man har en afdeling, 
hvor råvarerne modtages, og deres indvolde fjernes. Desuden har man en lagerkapacitet, 
der gør, at fiskene efterfølgende kan blive nedfrosset til senere brug. I højsæsonen ansæt-
tes cirka 40 løsarbejdere, typisk unge studenter der har taget et sabbatår. 

Virksomheden konkurrerer primært på prisen. Dette foregår konkret ved procesinnovation 
gennem øget automatisering. Generelt har man typisk måttet videreudvikle teknikker og 
jobfunktioner i produktionen i samarbejde med leverandører. Virksomheden har, siden 
grundlæggelsen, kontinuerligt øget automatiseringen af produktionen og har løbende måt-
tet skære antallet af faste medarbejdere ned fra 350 til 130.  

Ud over prisen, ser personalechefen fødevaresikkerhed som et væsentligt konkurrencepa-
rameter. Den skal sikre, at de færdige produkter har en lang holdbarhed og en ensartet 
kvalitet. Skånsom og kemikaliefri produktion sikrer yderligere kvaliteten af produkterne, 
da næringsstofferne dermed bevares i fisken. Virksomheden mener, at den har en ulempe i 
forhold til sine nærmeste konkurrenter, som, man mener, har et bedre ”brand”. 

Konkurrencen er hård, ikke mindst fordi prisen på råvarerne er steget betydeligt de senere 
år. Det har været vanskeligt for virksomheden at fastholde sin position på markedet, hvor 
man primært har satset på afsætning til de store detailkæder. Virksomheden har derfor 
oplevet et fald i omsætningen og har måttet reducere produktionen med 30 % samt afvikle 
20 medarbejdere. Hvis en nedgang er af længere varighed anvendes numerisk fleksibilitet. 
Ved kortere perioder med nedgang anvendes efteruddannelse som buffer, såfremt det er 
muligt. Det drejer sig her om kurser af typisk en uges varighed. 
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Organisation, produktion og kvalifikationskrav 
Virksomheden består af fem afdelinger henholdsvis en modtagelsesafdeling, hvor fiskene 
opskæres og indvoldene fjernes; et lager, hvor fisken langsomt fryses ned til senere brug; 
en afskindnings- og kogelinie, hvor makrellerne koges og deres skind fjernes; en filete-
ringslinie, hvor makrellerne fileteres, lægges i dåser og steriliseres samt endelig en pakke-
linie, hvor dåserne klargøres til videre distribution og fejl på dåser registreres. I alle afde-
linger foretages løbende en kvalitetskontrol af produkterne gennem overvågning og stik-
prøver. Virksomheden kører med kontinuerlig drift døgnet rundt. 

Der er stor forskel på kvalifikationskravene og arbejdsfunktionerne på de enkelte afdelin-
ger, idet arbejdsfunktionerne spænder fra semi-automatisk filetering af fisk i fileteringsaf-
delingen til procesovervågning og pakning i de fleste andre afdelinger. I fileteringsafde-
lingen er den primære arbejdskraft ufaglærte på timeløn og på individuel akkord.  

Det semi-automatiske arbejde i fileteringsafdelingen er ensidigt og medarbejderne arbej-
der i par ved samlebåndet, hvor de kontrollerer, at fiskene er renset, fileteret og har den 
rigtige størrelse og vægt. Derefter putter de dem i dåser. To ansatte kan sammen klare op 
til 16.000 dåser pr. dag, hvilket betyder, at der skal produceres omkring 30 dåser makrel i 
minuttet. Det er altså relativt mange arbejdsfunktioner, der skal nås på få sekunder. Til-
lidsrepræsentanten vurderer, at kvalifikationskravene er steget markant som følge af den 
øgede automatisering: 

”Selve den grundlæggende oplæring er noget nær den samme i dag [som før]. 
Der er ikke så meget forskel på at filetere en fisk, men det er alle de andre 
ting, du skal tage højde for: Det med at pakke og holde øje med vægtgrænser 
og sætte sig ind i, at man skal huske at kikke på displayet. Hvad er det for et 
varenummer, der produceres i dag og hvad er det for nogle vægtgrænser, der 
skal overholdes? Der er flere ting, man skal lære i dag.” (Tillidsrepræsentan-
ten) 

Det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne i fileteringsafdelingen er relativt dårligt, og 
flere lider af skulder-, ryg-, håndleds- og nakkeskader, som følge af det ensidige og genta-
gende arbejde. I fileteringsafdelingen er der dog indført et rotationsprincip, som betyder, 
at medarbejderne er delt op i hold på 9 personer, der på skift holder pauser af et kvarters 
varighed. Dette har man gjort for at forbedre det fysiske arbejdsmiljø og for at nedbringe 
sygefraværet. 

Proces- og maskinovervågningen i de andre afdelinger betyder, at et mindre antal faglærte 
er den primære arbejdskraft. Kvalifikationskravene i disse afdelinger er også steget. Den 
ansatte skal have et kendskab og en forståelse for IT, samt almene kvalifikationer i læs-
ning og regning. Der laves eksempelvis statistikker over udbytte og spild, samt udregnes 
marginer for størrelsen af fileterne. 

I modtagerafdelingen er kvalifikationskravene dog relativt lave, hvorfor medarbejdere 
rekrutteres direkte fra ungdomsuddannelserne, og inden for den første dag er oplærte til 
deres arbejdsfunktion. 

Der har på virksomheden i perioder været et dårligt psykisk arbejdsmiljø mellem ledelse 
og medarbejdere, idet hovedparten af medarbejderne ikke følte, at de blev taget med på 
råd, når der skulle træffes beslutninger med omfattende konsekvenser for det daglige ar-
bejde. Det gik så vidt, at man havde en psykolog til at mægle i konflikten. Tillidsrepræ-
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sentanten opfatter virksomheden som en meget traditionelt ledet organisation, hvor med-
arbejderinddragelse ikke er udbredt: 

”Personalechefen har mange kasketter på. Alt går igennem ham. Vi har en 
meget meget gammeldags ledelse, og ledelsesretten står ikke til diskussion. 
Han ved det godt, for jeg har sagt det til ham, at vi er en af de eneste fiskefa-
brikker, der er tilbage i Danmark med en så gammeldags ledelse (Tillidsre-
præsentanten). 

Virksomheden har dog de sidste par år forsøgt at åbne mere op for medarbejderinddragel-
se, blandt andet som følge af perioden med dårligt psykisk arbejdsmiljø: 

 ”Det kan godt ske, hvis jeg er kommet med et forslag, så kan der godt gå et 
år, indtil de måske finder ud af, at det måske ikke var en så dum idé alligevel. 
Men det skal bare lige vendes om, så det kommer…[fra ledelsen]! Det er så-
dan en langsommelig proces. Altså, det er ikke kun det sidste halvandet år. 
Det er kommet stille og roligt.” (Tillidsrepræsentanten) 

Medarbejderne har igennem de seneste år skubbet på bl.a. for at øge den funktionelle flek-
sibilitet, hvilket kunne gøres gennem bedre muligheder for rotation på forskellige arbejds-
funktioner. Medarbejderne mener, at virksomheden herved kan sænke sin sårbarhed over-
for sygefravær på enkelte positioner og medarbejderne kan få et mere varieret arbejdsliv 
og et bedre arbejdsmiljø. Der har dog ikke været opbakning eller interesse for dette hos 
ledelsen, som anvender en strategi, hvor enkelte nøglemedarbejdere, med kendskab til 
flere arbejdsfunktioner, kan træde ind i tilfælde af sygefravær og lign. Der er endvidere et 
stort ønske om selvstyrende grupper blandt de timelønnede, men ledelsen bakker ikke op 
om dette. Årsagen til dette er, ifølge tillidsrepræsentanten, ledelsens traditionelle indstil-
ling til personalepolitik, arbejdsorganisering og dens generelt manglende forandringsvil-
lighed. 

Rekruttering og fastholdelse 
Det er ikke vanskeligt for virksomheden at rekruttere medarbejdere. Man modtager løben-
de uopfordrede ansøgninger. Som led i en rekrutteringsstrategi har man valgt at satse på at 
rekruttere 10 % af sine medarbejdere fra gruppen af ikke-etniske danskere. Der lægges 
først og fremmest vægt på, at medarbejderne er stabile og at de vil kunne fungere blandt 
kollegerne, men virksomheden har ellers ingen fastsatte kvalifikationskrav til de nyansat-
te. Det anses dog også som en fordel, hvis medarbejderne har truck-certifikat, har et vist 
IT-kendskab eller andre relevante kvalifikationer. De fastansatte har generelt en lang anci-
ennitet, og der er en relativt lav personalegennemstrømning. 

Virksomheden har ikke vanskeligheder med at fastholde sine medarbejdere i øjeblikket, 
men havde fastholdelsesproblemer i forbindelse med perioden hvor arbejdsklimaet mellem 
medarbejderne og ledelsen var på et lavpunkt. Man havde, som nævnt, en psykolog til at 
mægle i den periode. Virksomheden har siden oprettet en sygeforsikring til alle medarbej-
dere, som betyder, at medarbejderne ved sygdom eller skavanker kan få hjælp med det 
samme. Denne ordning har været et godt redskab i fastholdelsen af medarbejderne, idet 
den har givet ledelsen en større ”goodwill” blandt medarbejderne. 
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Kvalificering af efterspørgsel af efteruddannelse 
Uddannelse af personalet er topstyret og man forholder sig generelt reaktivt til fremtidige 
kvalifikationskrav. Der foretages ikke nogen systematisk uddannelsesplanlægning. Efter-
uddannelse bliver generelt ikke vægtet højt og benyttes kun i ringe grad. Den primære 
årsag til dette er, at hovedparten af den uddannelse, som ledelsen mener, er nødvendig, 
kan gennemføres ved sidemandsoplæring. Medarbejderne har ikke, i betydelig grad, nogen 
indflydelse på egen udvikling. Der er ingen planer eller forventninger om, at virksomhe-
dens overordnede indstilling til udvikling af personalet vil forandre sig i den nærmeste 
fremtid. 

Ved indførsel af nye maskiner samarbejder man med leverandører om at uddanne og om-
stille de ansatte til eventuelle nye kvalifikationskrav. I den forbindelse skelnes der mellem 
få kernemedarbejdere, som efteruddannes til at være superbrugere, og de resterende ansat-
te som, gennem sidemandsoplæring, får de nødvendige kvalifikationer til den enkelte ar-
bejdsfunktion. 

Den eksterne efteruddannelse baserer sig typisk på korterevarende AMU-kurser og kurser 
fra teknisk skole. Som nævnt benyttes primært kurser til truck-certifikat og IT-kurser. Der 
er desuden krav om, at de ansatte gennemfører et hygiejnekursus, som de bliver sendt på 
inden for de første 3 måneder. 

Kurserne tjener ofte som bufferfunktion i perioder med nedgang eller i lavsæsonen. Efter-
uddannelse, der ikke er specifik relateret til indførelsen af en bestemt teknologi eller er 
relevante i forhold til den ansattes arbejdsfunktion, var givetvis ikke igangsat uden offent-
lig støtte. Ledelsen er dog ofte positivt indstillede overfor ønsker om efteruddannelse, så-
fremt den er arbejdsrelateret. 

Inden for de sidste måneder har man opstartet et samarbejde med AMU, hvor AMU efter-
uddanner nøglepersoner på virksomheden, der med tilskud kan oplære nye ansatte til vare-
tagelse af forskellige arbejdsfunktioner via sidemandsoplæring; 

”Jeg er meget glad for AMU, kan du nok forstå, fordi deres udbud passer til 
vores uddannelsesniveau. Der er sket noget nyt på AMU, hvor vi lige pludselig 
er blevet accepteret, som vores egen uddannelseslærer. Man godkender nøg-
lepersoner her som lærere. Når vi så har ansat nogle nye, så har vi de uddan-
nede nøglepersoner dér, som vi i en periode får tilskud til, fordi vedkommende 
lærer en anden op.” (Personalechefen) 

Samarbejdet er givtigt for virksomheden, da det understøtter dens eksisterende arbejdsor-
ganisering. Samarbejdet kom i stand via nogle uddannelseskonsulenter. AMU vurderes 
desuden som attraktiv samarbejdspartner, da personalechefen vurderer, at de hurtigt kan 
stable et kursus på benene, når virksomheden har brug for det. 

Medarbejderne har generelt en anden og mere positiv indstilling til udvikling og uddan-
nelse end ledelsen. Dette kommer, blandt andet, til udtryk i deres ønske om en øget funk-
tionel fleksibilitet og en øget indflydelse på arbejdets organisering. 

Generelt bliver medarbejdernes behov for og ønsker om efteruddannelse undervurderet, 
særligt hvad angår de danskkurser som virksomhedens etniske medarbejdere tager. Ledel-
sen vurderer, at det er tilstrækkeligt med disse, men det oplever de ansatte ikke. Ikke alle 
etniske medarbejdere kan læse de sikkerhedsinstrukser mv., som medarbejderne får udle-
veret på skrift. Dette betyder, at tillidsrepræsentanten, eller en af de ansatte, må håndtere 
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situationen ved at forklare dem det mundtligt. Dette skaber somme tider konflikter mellem 
de ansatte, og er generelt ikke befordrende for integrationen af de etniske medarbejdere. 

Virksomhedsanalyse 5 – Fiskefabrik 2 
Analysen af virksomheden er baseret på et besøg, som omfattede rundtur på den største af 
virksomhedens tre afdelinger. Der er lavet interview med fabrikschefen og en stabsmedar-
bejder på fabrikken. Det var ikke muligt at interviewe produktionsansatte. 

Introduktion til virksomheden og branchen 
Virksomheden er et familieejet aktieselskab, som siden 1958 har forarbejdet og solgt fi-
skeprodukter. Virksomheden har udviklet sig fra at have otte ansatte og en årlig omsæt-
ning på 35.000 kr. i 1958 til i 2002 at have 200 ansatte og en årlig omsætning på 315 mio. 
kr. Man har generelt oplevet en kontinuerlig vækst i mange år. De sidste få år har man dog 
oplevet en nedgang, og er gået ned til at have 180 ansatte i 2005 og en årlig omsætning på 
275 mio. kr.  

Virksomheden baserede de første seks år udelukkende sin produktion på pillede halvkon-
serverede rejer, men har de efterfølgende år løbende udvidet varesortimentet, som nu 
spænder over rejer, kaviar, sild og fiskepateer. Sild udgør i dag ca. halvdelen af virksom-
hedens omsætning, rejer udgør en fjerdedel og kaviar udgør cirka 14 %. 

Virksomheden består i dag af tre fabrikker; en i Norge og to i Nordjylland. Hovedparten af 
aktiviteterne udgår fra den største af fabrikkerne i Nordjylland, hvor hovedsædet også lig-
ger. I 1994 flyttede man rejeproduktionen til en mindre fabrik i en anden by i Nordjylland. 
I 2003 købte man en fabrik i Norge. Den centrale årsag til dette var, at et skift i importre-
gulering i Danmark betød et stop for import af norske vårsild. Vårsilden har udviklet sig 
til at være en væsentlig del af produktsortimentet, og købet af fabrikken gør det muligt at 
købe de norske sild og sende dem videre til forarbejdning i Danmark. 

Halvdelen af produktionen sælges i Skandinavien, som betragtes som virksomhedens 
hjemmemarked. Resten går til eksport i Europa. Der satses hovedsagligt på enkelte store 
kunder, men man har dog også mindre kunder.  

Fabrikschefen oplever generelt, at branchen er presset i disse år og særligt af virksomhe-
der, der oversvømmer markedet med billige produkter produceret i østlandene. Samtidig 
er råvarepriserne stigende, som følge af begrænsninger på kvoterne. Virksomheden ople-
ver derfor generelt en hård konkurrence på prisen.  

Virksomheden satser på fleksibilitet som konkurrenceparameter i den forstand, at kunder-
nes behov i vid udstrækning skal kunne imødekommes. Konkret satser man på et bredt 
varesortiment og på kapacitet til gennemførelse af både større produktioner og mindre 
nicheproduktioner af partier helt ned til en enkelt palle. Man har 400 aktive varenumre 
med forskellige specifikationer, og man er i stand til flere gange om ugen at omstille pro-
duktionen til nye serier. Virksomheden mener, at dens styrke ligger i, at den kan producere 
og levere varer af forskellig kvalitet, størrelse og indpakning indenfor en kort tidsramme. 
Virksomheden forsøger desuden i stigende grad at satse på kvalitet, og har udviklet en ny 
serie produkter som skal kunne matche kundernes ypperste krav til fødevarer og den sti-
gende efterspørgsel på kvalitetsprodukter fra slutkunderne. Virksomheden mener desuden, 
at dets ”brand” er et konkurrenceparameter i sig selv. Derfor sælges produkterne af mindre 
kvalitet heller ikke under virksomhedens eget navn. 
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”Der er ingen tvivl om, at ”navnet på virksomheden”, dét forbinder folk med 
kvalitet. Det er et navn, som er opbygget gennem mange, mange år, så det er 
man ikke i tvivl om. Det man så kan diskutere er de private labels og de andre 
produkter, vi også laver under andre navne - det er ikke fordi vi ikke vil lægge 
vores navn til det, og så er det dét alligevel. Men for at få ”virksomheds-
navnet” på et produkt, så skal det have en vis kvalitet. Det er ikke sådan, at 
det andet ikke er kvalitet, men det er discountvarer.” (Fabrikschefen) 

Virksomheden har den fordel, at ejeren også indehaver et fiskeeksportfirma. I tilknytnin-
gen til den besøgte fabrik har virksomheden desuden egen vindmølle og rensningsanlæg. 

Den mindste af de to fabrikker i Nordjylland producerer primært halvkonserverede og 
friske rejer, som alternativ til mange af konkurrenternes frosne varer. De friske rejer har 
dog en relativ kort holdbarhed hvilket betyder, at perioder med dårligt vind og vejr giver 
produktionsstop som følge af manglende råvareleverancer. Dette betyder, at den mindre 
fabrik i Nordjylland har op mod 10 uger med produktionsstop hvert år. De 13 medarbejde-
re på den mindste fabrik er løst ansatte og ser det generelt som attraktivt med flere perio-
der uden arbejde. Disse perioder anvendes ikke til efteruddannelse. 

Organisation, personale og produktion 
Virksomheden har i alt omkring 180 fastansatte. I højsæsonen (fra september til december 
måned) ansætter man en række løsarbejdere. På den besøgte fabrik er der 105 fastansatte 
medarbejdere, hvoraf 45 er funktionærer, resten er timelønnede faglærte eller ufaglærte. 
To tredjedele af medarbejderne er kvinder og hovedparten har en lang anciennitet. 

I løbet af sine snart 50 år er virksomheden gået fra ren manuel produktion til i dag at have 
automatiseret store dele af produktionen. Hele produktionen er løbende blevet opdateret 
med den nyeste teknologi. Mange af dagens arbejdsfunktioner er centreret omkring pro-
cesovervågning. Graden af automatisering afhænger dog af produktet og af den grad af 
kvalitet, der satses på ved den enkelte produktion. Eksempelvis skal medarbejdere ved en 
sildeproduktion af særlig god kvalitet håndpakke sildene i glas, mens dette sker automa-
tisk for en sildeforarbejdning af mindre kvalitet.  

Samtidig stiller virksomhedens brede varesortiment og omstillingsparathed desuden krav 
om en stor grad af funktionel fleksibilitet hos medarbejderne. Den funktionelle fleksibili-
tet, som konkret kommer til udtryk ved et jobrotationsprincip, skal også ses som en reakti-
on på flere af arbejdsfunktionerne. Overvågning af transportbånd eller andet ensidigt og 
gentagende arbejde betegnes som fysisk eller mentalt krævende og er ofte stressende. Ge-
nerelt vurderer fabrikschefen, at kvalifikationskravene til produktionsarbejderne er steget 
markant de senere år. Man har sågar måttet afvikle medarbejdere, fordi de ikke har kunnet 
imødekomme de stigende krav. Fabrikschefen udtaler følgende om denne situation; 

”Med rotationsprincippet skulle de medarbejdere der, med respekten i behold, 
ikke er de skarpeste knive i skuffen, kunne gå ind alle steder.  Alle skal være 
på samme niveau, hvis man må kalde det sådan. Det er sådan på alle arbejds-
funktionerne. Vi har haft nogle som, hvis vi placerede dem de steder, hvor det 
er meget teknisk, så blev det for belastende for dem psykisk. De gjorde virkelig 
hvad de kunne! Men de magtede måske bare ikke tingene. De bliver sorteret 
fra i dag. De bliver ikke rekrutteret, for hvis de så står og flår hele tiden og la-
ver det mere manuelle arbejde, så kommer BST eller arbejdsskadestyrelsen, 
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den dag de får en skade på grund af ensidigt gentagende arbejde og siger: 
’Hvorfor har vedkommende lavet det samme i så mange år?’ Jamen, det var jo 
for at beholde vedkommende på arbejdsmarkedet. ’Det er lige meget. I får en 
sag på halsen. Sådan er det!’.” (Fabrikschefen) 

Og stabsmedarbejderen supplerer: ”Egentlig sorterer man de svageste fra, og det er synd, 
for der er ellers en plads til dem.” (Stabsmedarbejder) 

Virksomhedens personalepraksis 
Ved rekruttering vægter man personlige og almene kvalifikationer højest. Det er først og 
fremmest initiativ, lærevillighed og gåpåmod, som vægtes. Årsagen til dette skal findes i 
kravene om fleksibilitet og omstillingsparathed; 

”Hvis du ikke har initiativ, har du en rimelig kort levetid. Så er du løsarbejder 
i forbindelse med en højsæson og så blev det ved det.” (Fabrikschefen) 

Erfaring fra branchen betyder også en del. Uddannelse og faglige kompetencer betyder 
mindre da der, efter fabrikschefens vurdering, ikke findes nogen relevant uddannelse til 
størsteparten af arbejdsfunktionerne. Mange af de nuværende ansøgere er ikke kvalificere-
de til at imødekomme de høje krav som stilles, og intern oplæring er derfor en nødvendig-
hed 

Virksomheden har ikke problemer med rekruttering, men oplever at der tidligere var flere 
ansøgere, og at de nuværende ansøgere er svagere end tidligere. Fabrikschefen vurderer, at 
årsagen til dette skal findes i den høje beskæftigelse. På trods af, at det er blevet vanskeli-
gere at rekruttere medarbejdere, kan virksomheden dog stadig besætte alle stillinger ved 
hjælp af uopfordrede ansøgninger. 

Virksomheden har ingen formel strategi for at fastholde medarbejdere, men tror på, at det 
er af stor betydning, at medarbejderne tildeles et ansvar og selv tager et initiativ i daglig-
dagen. Samtidig forsøger man gennem sociale aktiviteter at gøre det attraktivt at blive på 
arbejdspladsen. En egentlig fastholdelsesstrategi synes desuden ikke at være nødvendig, 
da de medarbejdere man har måttet skille sig af med, har haft vanskeligheder med at skaf-
fe sig andet arbejde. 

Kvalificering af efterspørgsel af efteruddannelse 
Uddannelse af personalet sker topstyret, reaktivt og er typisk ikke systematisk planlagt. 
Man har intet budget for efteruddannelse. MUS-samtaler bruges til at diskutere medarbej-
dernes fremtidige planer både i forhold til oplæring til andre jobfunktioner og til efterud-
dannelse generelt. Der benyttes primært sidemandsoplæring, som følge af den manglende 
eksterne grund- eller basisuddannelse, og som følge af virksomhedens satsning på omstil-
lingsparathed og funktionel fleksibilitet. Derfor forsøger man også at rekruttere fleksible 
og initiativrige medarbejdere. 

Når ledelsen vurderer, at en medarbejder, eller medarbejderne, ikke besidder de nødvendi-
ge kvalifikationer til at udfylde en bestemt funktion, iværksættes uddannelse. Der er dog 
enkelte eksterne kurser, som alle medarbejdere skal gennemføre, eksempelvis hygiejne-
kurser. På det seneste har man desuden udbudt førstehjælps- og rygestopkurser, som be-
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tegnes som et personalegode. Der er derfor, til en vis grad, et fastholdelsesperspektiv i 
virksomhedens efteruddannelse. 

Der er dog mulighed for ekstern efteruddannelse, hvis medarbejderne tager initiativ og kan 
overbevise ledelsen om, at det er relevant og nødvendigt eller hvis der indføres en ny tek-
nologi. Endvidere er det et mål hos fabrikschefen at være lydhør overfor medarbejdernes 
erfaringer, da de er tættest på produktionen. Efteruddannelse er generelt frivillig og med-
arbejdere, som eksempelvis er bogligt svage, bliver ikke presset til at gå på læ-
se/stavekurser på trods af, at det ville være en fordel for den enkelte og for virksomheden. 
Ved indførsel af ny teknologi eller nye arbejdsorganiseringer tages der, som udgangs-
punkt, hensyn til den enkeltes kvalifikationer og ønsker om læring. Dog stilles der, som 
nævnt, høje kvalifikationskrav til de ansatte, og kan man ikke imødekomme disse, ser le-
delsen sig nødsaget til at afvikle den pågældende. 

Virksomhedens seneste større uddannelsesrelevante projekt var implementeringen af et 
digitalt prognoseværktøj, som understøtter en decentral og mere effektiv planlægning af 
lagerstyring og opkøb af råvarer.  Projektet har stillet nye krav til alle medarbejdere, da det 
har medført, at alle informationer og kalendersystemer er blevet digitaliseret. Virksomhe-
dens reaktive indstilling til efteruddannelse kom her til udtryk ved, at systemet blev ind-
købt før man havde vurderet om medarbejderne reelt kunne betjene computerne, som var 
nøglen til succesfuld implementering af prognoseværktøjet. Stabsmedarbejderen udtaler 
følgende; 

”Så havde vi nogle folk, som aldrig havde prøvet at røre ved en mus. Der stod 
vi med lidt af et problem. Så kontaktede jeg handelsskolen i Y-købing. Jeg kon-
taktede faktisk en hel masse, men det var dem, der var først på aftrækkeren og 
faktisk også kom med det bedste tilbud, og kunne starte med det samme. Det 
ærgerlige var, at vi faktisk var lidt langt i processen. Altså, vi var langt frem-
me i processen, før jeg opdagede, at de folk, faktisk ikke havde de kvalifikatio-
ner, der skal til for at bruge det her system. For det primære er jo at proppe 
noget data i, og det er jo sælgeren. Det er først, når jeg når ud i det yderste 
led, at jeg opdager, at ”hov, de har slet ikke de kvalifikationer, vi skal bru-
ge”.” (Stabsmedarbejder) 

I forlængelse af indkøbet af systemet, har man således efteruddannet sine timelønnede 
medarbejdere i gængse IT-kompetencer, så de kan anvende systemet uden komplikationer. 
De medarbejdere, som ikke kunne imødekomme de nye kvalifikationskrav, blev flyttet til 
andre jobfunktioner. Virksomheden antog, at dens udgifter til de timelønnede kunne blive 
dækket af det offentlige. Det viste sig dog, at en stor del af produktionsmedarbejderne 
ikke var ufaglærte og derfor ikke berettiget til offentligt støtte efteruddannelse; 

” Faktisk viste det sig, at så mange ufaglærte havde vi slet ikke, og det er lidt 
det der med at vise initiativ. Mange af dem der viser lidt initiativ. Det er fak-
tisk dem, som måske har en uddannelse i baghånden, og det var vi ikke klar 
over.” (Stabsmedarbejder) 

Man var meget tilfreds med samarbejdet med handelsskolen og deres korte reaktionstid, 
samt at de forstod at sammensætte et skræddersyet produkt til dem. Den offentlige støtte 
anses som vigtig, men det er vurderingen, at kurset ville være blevet igangsat, selv om der 
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ingen offentlig støtte var, idet kurset var nødvendigt for at få prognoseværktøjet imple-
menteret på hele virksomheden.  

Virksomheden tager generelt selv kontakten til eksterne udbydere af uddannelse. Man 
ønsker selv at præge sine uddannelsesprogrammer, og er af den opfattelse, at det er mere 
vanskeligt i samarbejde med en uddannelseskonsulent. Virksomheden er blevet kontaktet 
af uddannelseskonsulenter. 

 

 





 

Kapitel 5. Fødevareindustrien i et uddannelsesperspektiv 
Efter en opsamling af de karakteristika ved fødevareindustrien, der i et uddannelsesper-
spektiv er interessante, behandles tre temaer særskilt. Temaerne har alle relevans i forhold 
til en mere generel kvalificering af VEU-indsatsen i fødevareindustrien. Først opregnes de 
nuværende kvalifikationskrav for produktionsarbejdere i industrien, dernæst kommer en 
analyse af de potentialer og barrierer, der gennem undersøgelsen er identificeret for virk-
somheders kvalificering af deres efterspørgsel på efteruddannelse. Kapitlet afsluttes med 
en analyse, der kaster lys over sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel af efterud-
dannelse på området. 

Fødevareindustrien – opsummering af karakteristika 
Fødevareindustrien er den største industri i Danmark og næststørste i Nordjylland. Der er 
altså tale om et område med stor social og samfundsøkonomisk betydning for, såvel Dan-
mark som for Region Nordjylland. 

Man kan forsimplet sige, at den hovedsageligt består af industritunge, procesinnovative 
produktionsvirksomheder, der primært konkurrerer på pris og volumen, bl.a. gennem fort-
sat automatisering. Sekundært består den af mere nicheorienterede produktionsvirksomhe-
der, der satser på fleksibilitet, omstillingsevne og produktion af højkvalitetsvarer, og som 
ofte har eget direkte detailsalg til kunden. 

Vi har indhentet relativt få data for nichevirksomheder i nærværende undersøgelse. Derfor 
ligger det primære fokus på industrivirksomheder. 

Personalemæssigt består fødevareindustrien primært af ufaglært og faglært produktions-
personale; eksempelvis tilhører 87 % af personalet i kødbranchen disse to kategorier. Der-
til kommer naturligvis en række ledere og mellemledere, som typisk er uddannet indenfor 
procesindustri, kemi eller økonomi. Slutteligt er der ansat en række produkt- eller produk-
tionsudviklere og kvalitetsarbejdere, som typisk er ingeniører, biologer eller levnedsmid-
delkandidater. 

De senere år har været præget af et fald i beskæftigelsen, hvilket primært skal tilskrives 
lukning af en række slagterier samt udflytning af produktion. Dette er primært gået ud 
over de ufaglærte og der er en forventning om et yderligere fald i beskæftigelsen for de 
ufaglærte de kommende år. 

Kvalifikationsprofiler: produktionspersonalet 
Afsnittet her samler generelt op på kvalifikationskravene for produktionspersonalet i den 
mere industritunge del af fødevareindustrien. Der ses både på de generelle træk, samt på 
en række forhold og faktorer der skaber forskelle mellem og indenfor delbrancher. 

Sammenfattende kan man sige, at kravene til produktionsarbejderne generelt har foran-
dret sig og desuden er steget. Der efterspørges i dag fleksible og kvalitetsbevidste medar-
bejdere, der kan kommunikere og samarbejde med såvel ledere som kolleger, og som også 
evner at tage initiativ og ansvar. 

Årsagerne bag disse udviklinger skal, blandt andet, findes i de senere års intensivering af 
og skift i konkurrencevilkårene nationalt og globalt. Mange danske industrivirksomheder, 
herunder i fødevareindustrien, vælger at imødekomme disse krav ved enten at udflytte 
dele af produktionen eller ved målrettet indførsel af produktionsteknologi, der minimerer 
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omkostningerne og øger produktiviteten. Samtidig stiller den internationale konkurrence 
generelt større krav om kvalitet og fleksibilitet/omstillingsparathed hos virksomhederne og 
dermed hos dens personale. Dette har givetvis sat fokus på arbejdsorganisatoriske innova-
tioner, forandringer og implementering af effektiviserende systemer som f. eks. LEAN, 
samt mere medarbejderinvolverende orienteringer indenfor HRM og personalepolitik. 

På samme måde er kravene til de faglige kvalifikationer steget og berørt af den intensive-
rede konkurrence og teknologiske udvikling. Manuelt ensidigt og gentagende arbejde ud-
fases til fordel for funktioner, der primært indebærer betjening, overvågning og vedlige-
holdelse af produktionsudstyr. 

Undersøgelsens fem virksomhedsbesøg underbygger i vid udstrækning dette generelle 
billede. Dette betyder dog ikke, at virksomhedernes kvalifikationskrav til produktions-
medarbejderne generelt er fuldstændig ens og kan skæres over én kam. I realiteten er der 
en række forhold og faktorer, som betyder, at der, på trods af ovenstående generelle ten-
dens, eksisterer betydningsfulde forskelle mellem virksomheder. Det være sig relativt ind-
lysende forskelle mellem delbrancher, men også forskelle mellem virksomheder indenfor 
samme delbranche og mellem virksomheder med relativ ens teknologi. 

De væsentligste forskelle opregnes i følgende tre underafsnit. 

Forskelle i kvalifikationskrav – Betydning af delbrancher 
Det er indlysende, at der eksisterer forskelle i kvalifikationskravene mellem delbrancher. 
Disse kan eksempelvis være afledt af forskelle i markedsvilkår og teknologi. Eksempelvis 
synes tendensen til fuldautomatisering at være mere udpræget hos slagterierne end på fi-
skefabrikkerne. Derfor efterspørger fiskefabrikkerne stadig, i vid udstrækning, ufaglærte 
til varetagelse af manuelle funktioner, og kravene til indtrædelseskvalifikationer for pro-
duktionsmedarbejdere på fiskefabrikkerne er generelt mindre. Man kan derfor stille 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt den generelle jobprofil med tendens til udfasning af ensidigt 
gentaget arbejde er slået igennem på fiskefabrikkerne? 

Dette spørgsmål besvares i nedenstående afsnit, som også tjener til formål at illustrere, 
hvorledes der kan være store forskelle i kvalifikationskrav mellem virksomheder med rela-
tiv ens teknologi. 

Forskelle i kvalifikationskrav – Arbejdsorganisering 
I forhold til rapportens to analyser af fiskefabrikker kan der heller ikke gives noget enty-
digt svar på, hvorvidt den generelle jobprofil er slået igennem på det område. Generelt kan 
man sige, at kvalifikationskravene er steget og der satses på kvalitetsbevidsthed igennem 
hele organisationen. Men der er som sagt stadig arbejdsfunktioner, der indebærer manuelt 
og ensidigt gentaget arbejde på begge fabrikker. 

Ikke desto mindre har de to fabrikker en meget divergerende indstilling til forretningsstra-
tegi og arbejdsorganisering. I sidste ende betyder det, at der er store forskelle i kravene til 
særligt de sociale og faglige kompetencer hos produktionsmedarbejderne. Modsat fiskefa-
brik 2, satser fiskefabrik 1 hverken på funktionel fleksibilitet og selvstyrende grupper eller 
på rekruttering og fastholdelse af initiativrige, fleksible og selvstændige medarbejdere. 
Fiskefabrik 1 afviger dermed fra den generelle tendens i forhold til efterspørgslen efter 
kvalifikationer, dybest set fordi man praktiserer en mere traditionel ledelsesstil. Dette be-
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tyder blandt andet, at kvalifikationskravene på fiskefabrik 1 generelt er lavere end på fi-
skefabrik 2. 

Arbejdet med implementering af en ny arbejdsorganisering på kreaturslagteriet er endnu et 
eksempel på, at arbejdsorganisering kan have stor betydning for ændringer i kvalifikati-
onskravene.61

Forskelle i kvalifikationskrav – Forretningsstrategi og reaktion mod globalise-
ring  
I fødevareindustrien har virksomhedernes valg af forretningsstrategi som reaktion mod 
globaliseringen desuden en stor betydning for deres kvalifikationskrav til produktionsar-
bejdere. Mange virksomheder har flyttet deres produktion, eller dele af den, til lavtløns-
områder. Disse virksomheder oplever typisk en hård priskonkurrence og søger at minime-
re løntunge produktionsomkostninger ved udflytning af produktionen. Der er her ofte tale 
om en reaktiv strategi, der har til hensigt at sikre, at virksomheden fastholder sin markeds-
position. Det er endvidere tit virksomheder med relativt ensartede og volumenorienterede 
produktionsprocesser, der flytter produktionen ud. På disse virksomheder afvikles store 
dele af gruppen af kortuddannede produktionsarbejdere. Virksomhedens danske afdelinger 
vil efterfølgende primært beskæftige sig med udvikling, salg, design og produktion af 
mindre serier.62 Kravene til de eventuelle tilbageværende produktionsarbejdere vil gene-
relt stige. Ingen af undersøgelsens virksomhedsanalyser falder i udpræget grad indenfor 
denne kategori.63

Men der er også mange virksomheder, der har valgt at bibeholde produktionen i Danmark. 
Fastholdelse af produktionen giver bedre muligheder for at sikre både kortere leveringsti-
der, samt en bedre kontrol over virksomhedens produktionsprocesser. Volumenproduce-
rende virksomheder med relativt ensartede produktionsprocesser, der vælger at fastholde 
produktionen, er nødt til at satse på indførelse af ny og effektiviserende produktionstekno-
logi og at manuelle, eller semi-automatiske, funktioner afløses helt eller delvist af denne 
teknologi. Dermed stiger kravene til de tilbageværende produktionsarbejdere, og andelen 
af ufaglærte falder markant. Danish Crowns storslagteri i Horsens er et eksempel på en 
nærmest fuldstændig effektuering af denne strategi. Virksomhedsanalyse 1,3,4 og 5 synes 
primært at falde indenfor denne kategori. 

Virksomheder, der fastholder produktionen i Danmark, er typisk virksomheder der, i for-
vejen, har satset på fleksibilitet, omstillingsparathed, produktion af mindre serier, niche-
produktion og/eller kvalitetsvarer. Prisen er derfor ikke altafgørende for disse virksomhe-
der. Dette betyder dog ikke, at de ikke betjener sig af indførelse af ny produktions- og or-
ganisationsteknologi, eller at produktionsprocesserne ikke bliver mere automatiseret. Man 
bevarer de timelønnede arbejdere, men kvalifikationskravene stiger, og efterspørgslen for 
faglærte stiger på bekostning af ufaglærte. Der stilles desuden øget krav til de timelønne-

 
61  Jf. kapitel 2´s afsnit: ”Arbejdsorganisering og kvalifikationskrav” 
62  COWI: 2006(1), s.16ff 
63  Virksomhedsanalyserne skaber dog muligvis et noget skævt billede af graden af outsourcing og udflyt-
ning i fødevareindustrien, da der, til undersøgelsen, udelukkende er besøgt virksomheder som har en betrag-
telig andel produktionsarbejdere. 
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des funktionelle fleksibilitet.64 Detailslagteren (Virksomhedsanalyse 2) er i vid udstræk-
ning et eksempel på denne type virksomhed. 

Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på forskellene? 
Bevidstheden om, at virksomheder, der synes ens på overfladen kan være vidt forskellige, 
har stor betydning for de relevante udbydere af efteruddannelse. En større bevidsthed om 
disse forhold kan medvirke til udvikling af metoder og koncepter til bedre håndtering af 
forskellige typer virksomheder, og kan dermed bidrage til en kvalificering af udbuddet, 
som kan forenes med de politiske mål på området. 

Eksistensen af markante forskelle i kvalifikationskrav har naturligvis også stor betydning 
for den enkelte virksomhed, som må gøre sig klart, hvad dens valg af forretningsstrategi, 
arbejdsorganisering med mere betyder i forhold til rekruttering, udvikling og løbende kva-
lificering af personalet. Dermed har disse faktorer og forhold stor betydning for virksom-
heders kvalificering af deres efterspørgsel af efteruddannelse. 

Dermed er der lagt op til en analyse af, hvordan virksomhederne i fødevareindustrien kva-
lificerer deres efterspørgsel af efteruddannelse. 

Ser man tilbage på analysens resultater om, hvordan virksomhederne har grebet deres be-
hovsopgørelse for efteruddannelse an, fremgår det ganske klart, at der i vid udstrækning er 
tale om en meget top down styret proces, for øvrigt ret sjældent bevidst for at styrke en 
funktionel fleksibilitet blandt de ansatte. I de fleste situationer er det personaleledelsen, 
der disponerer uden, at medarbejderne reelt har været inddraget i behovsbeskrivelsen. Til-
lidsrepræsentanterne synes at spille en rent sporadisk rolle. Situationen karakteriseres 
yderligere ved, at der i forbindelse med personaleledelsens dispositioner som oftest er tale 
om at handle på et meget lidt systematisk grundlag. Nogen nærmere intern undersøgelse af 
behovet er der ikke tale om, og ofte handles der reaktivt, f.eks. hvis der opstår frygt for 
ikke at kunne fastholde medarbejderne.  

Det er samtidig rent undtagelsesvist, at offentlige uddannelsesinstitutioner inddrages i det 
behovsafdækkende og kursusforberedende arbejde. I det hele taget er relationen til f.eks. 
AMU-uddannelserne meget begrænset. Faktisk indskrænker den sig til at gøre brug af 
kurser, der har en slags nødvendighedskarakter, f.eks. i hygiejne og truckkørsel. Der er 
kun små indikatorer på, at uddannelsesinstitutionerne selv har initieret et opsøgende arbej-
de overfor virksomhederne. Dermed kan der ikke - ifølge denne brancheanalyse - siges at 
være tale om et særligt udbygget samarbejde mellem efterspørgsel og udbud af VEU i den 
nordjyske fødevaresektor.  

I betragtning af sektorens store samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige betyd-
ning ligger der et stort arbejde foran såvel virksomhederne som de nordjyske uddannelses-
institutioner, hvis regionens kortuddannede med tilknytning til sektoren skal opkvalifice-
res. Dette sigtemål vil være afgørende for, at branchen kan leve op til de krav, der kommer 
fra et generelt stigende kvalifikationsniveau for de ansatte, et krav der skærpes af de mu-
ligheder for outsourcing, der gør sig gældende for de procesinnovative produktionsvirk-
somheder. De mindre, produktinnovative virksomheder er mere stedbundne og dermed 
ikke så globaliseringsudsatte. Men for dem gælder det om at ruste sig til pågående struk-

 
64  COWI: 2006(1), s.15ff 
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turændringer i branchen, herunder at kunne styrke evnen til at konkurrere på øget kvalitet i 
produkterne. 
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Appendiks 1 – Eksempel på guide til virksomhedsinterviews 
Om virksomheden, branche og personale 
Kort om virksomheden og dens udvikling fra grundlæggelse indtil nu? 

a. Hovedaktiviteter 
b. Generel udvikling (vækst, stabilitet eller nedgang) 
c. Den nuværende forretningssituation 

 
Branchen og virksomhedens plads i den? 

d. Teknologisk udvikling de senere år 
e. Antal af og størrelse på konkurrerende virksomheder 
f. Afsætningsmarked og efterspørgsel 
g. Eksport versus hjemmemarked? 
h. Tilgang til ”råvarer”? 
i. Udsving i efterspørgsel?  

i. Sæsonbetonet, konjunkturafhængig branche? 
j. Har i en forretningsstrategi? 
k. Hvad konkurrerer i på? 

i. Pris versus kvalitet 
ii. Proces- og/eller produktinnovation 

iii. Andet: Nicheproduktion, Fleksibilitet, Sikkerhed i leverance, Sporbarhed, Out-
sourcing… 

 

Kan du beskrive virksomhedens organisation (afdelinger)? 

 
Oplysninger omkring personalet i de forskellige afdelinger 

l. Antal, kønsfordeling, alder, anciennitet, personalegennemstrømning, sygefravær og ansæt-
telsesforhold 

m. Professioner, arbejdsfunktioner/jobprofiler og medlemskaber af fagforeninger 

 

Organisation af arbejdet 
n. Hvordan ser arbejdsdelingen ud? 

i. Faste arbejdsfunktioner eller er der krav/ønske om større fleksibilitet, jobrotation 
og/eller selvstyrende grupper? 

ii. Specialiserede eller brede jobfunktioner? 
iii. Fastansatte versdus løsansatte? Kerne-/randarbejdskraft 
iv. Fleksibilitet ift. arbejdstid?  
v. Regler/normer for overarbejde? 

o. Produktionen 
i. Manuel/automatisk? 

ii. Seriestørrelse? 
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Personalepolitik  
Har i en personalepolitik? 

 
Hvordan rekrutterer i personale i hver af de forskellige afdelinger? 

• Hvilke uddannelseskrav og personlige krav stiller i til ansøgere? 
• Typisk indkøringsforløb? 

i. Fordelingen mellem brugen af arbejdspladsoplæring, sidemandsoplæring, og in-
tern/ekstern EFU? 

• Hvor store er indkøringstid og omkostninger ved nyrekruttering? 
• Arbejdskraftsudbud: Har i oplevet problemer med rekruttering af kvalificeret personale? 

(årsager?) 

 

Hvordan sikrer i fastholdelse af personalet? 

 
Har i oplevet situationer hvor i har måttet afvikle personale? 

• Hvordan har i håndteret denne situation: SIFU, mindst kvalificeret eller…? 

 

Har i en seniorpolitik? 

 

Udvikling af personalet 
Hvor nødvendigt er det for Jer, at de ansattes kvalifikationer er ”up to date”? 

o Hvordan sikrer i, at kvalifikationerne er tidssvarende? 
o Hvilken status har uddannelse i jeres strategiske planlægning? 
o Hvad ønsker i at få ud af Jeres uddannelsesaktiviteter og hvad får i ud af dem? 
o Oplever i barrierer ift udvikling af personalet? 

 Hvilke og hvordan håndteres de? 

 

Hvordan foregår planlægningen af uddannelsesaktiviteter mere konkret: 
 Kortsigtet tilpasning/langsigtet investering? (proaktiv/reaktiv) 
 Ansattes indflydelse på planlægningen? (top-down versus bottom-up) 
 Frit valg, katalog eller påbud? 
 Er der afsat et budget til uddannelse? 
 Følges der op på aktiviteten (f.eks. gennem evaluering)? 
 Er der markante forskelle mellem afdelingerne ift planlægning og brug af EFU? 

 

Hvordan er de ansattes forhold til EFU på de forskellige afdelinger? 

 

Forhenværende, nuværende og forventede ændringer i kvalifikationsbehov? 
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Relationer til udbydere og andre aktører 
 

Benytter i Jer af eksterne EFU-udbydere? 
• Hvilke udbydere benytter I jer af? 
• Hvordan oplever du samarbejdet med eksterne udbydere? 
• Vurdering af prisen og kvaliteten i udbuddet? 
• Findes der alternativer til dem i benytter? 
• Hvordan kommer i i kontakt med udbyderne? 
• Hvordan foregår samarbejdet med udbyderne rent praktisk? 

i. Hvor tæt kommer udbyderne på Jeres virksomhed og de ansatte? 
ii. I hvilken udstrækning er udbyderne i stand til at imødekomme jeres behov? 

 

Har i de senere år oplevet, at der er områder hvor i har behov for efteruddannelse, men 
ikke har kunnet finde noget hensigtsmæssigt udbud? 

 
Deltager i i andre netværk/samarbejder af betydning? (for udvikling af Jeres personale?) 

• Hvad betyder disse netværk for jer? 
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Appendiks 2 - Eksempel på guide til interview med ansatte 
 

Beskriv hvad dit arbejde består i? 
a. Forskellige jobfunktioner? 
b. Har du måttet lære meget nyt siden din ansættelse? 
c. Har dit arbejdes karakter forandret sig de seneste år? 
d. Hvordan ser din arbejdstid typisk ud? Varierer den? 

Hvad synes du om jobbet? 
e. Er det et drømmejob for dig eller et skridt på vejen? 
f. Er du tilfreds med lønnen? 
g. Hvad er vigtigt for dig i forhold til dit arbejde? 

i. Disposition/indflydelse: Hvor meget betyder det for dig, at have indflydelse på 
hvordan dine arbejdsopgaver skal løses? 

ii. Interaktion/socialt: Hvordan fungerer det faglige samarbejde med kolleger? 
Hvordan er det sociale liv på arbejdspladsen? 

iii. Kvalifikationer/udvikling: Føler du dig udfordret i det daglige arbejde? Hvor me-
get betyder det for dig, at have indflydelse på dit fremtidige arbejdsliv her på ste-
det? 

h. Føler du dig sikker i din ansættelse? 
i. Hvordan oplever du sammenhængen mellem dit arbejde og dit privatliv? 

 

Hvorfor søgte du jobbet? 
j. Hvornår og hvordan fik du jobbet? 
k. Uddannelsesforløb og tidligere jobs 
l. Bor du i nærheden? 
m. Familiære forhold 

 

Hvor vigtig er faglig og personlig udvikling for dig? 
n. Hvilke muligheder er der for udvikling her? 

i. Muligheder for EFU? (Intern/ekstern) 
ii. Har du indflydelse på EFU? 

iii. Får du råd og hjælp fra TR? 
iv. Opbakning fra ledelsen i forhold til efteruddannelse? 
v. Afsættes der tid og resurser? 

o. Hvad er holdningerne til efteruddannelse blandt de ansatte? 
p. Hvor meget efteruddannelse har du været på? 

i. Hvordan oplevede du forløbet? 
ii. Hvad har EFU betydet for dit arbejdsliv? 

q. Tror du, du kan du klare dig på arbejdsmarkedet uden EFU? 
r. Har du talt med en uddannelseskonsulent omkring dine behov for efteruddannelse? 

 

Hvordan ser du tillidsrepræsentantens rolle? 
s. Hvordan er din relation til TR? 
t. Hvordan er din relation til ledelsen? 
u. Hvor meget indflydelse har TR på de ansattes arbejdsvilkår? 
v. Hvordan er klimaet generelt mellem ledelse og ansatte? 
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Hvordan ønsker du, at dit arbejdsliv ser ud om 10 år?  
w. Samme arbejdsplads? 
x. Samme arbejdsfunktioner? 
y. Karriereplan? Forventninger/forhåbninger?  
z. Behov for forandringer i arbejdslivet: arbejdsformen/arbejdspresset? 
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