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Resumé  

 

Danske ingeniører varetager i dag meget forskellige jobfunktioner i en lang række brancher og virk-

somheder. Denne analyse fokuserer på globaliserede virksomheder lokaliseret i Danmark og på de 

jobfunktioner, som ingeniører forventes at varetage i år 2020. Rapporten er udarbejdet for Ingeniør-

foreningen, IDA af Teknologisk Institut, Center for Analyse og Erhvervsfremme. 

 

Undersøgelsen er baseret på et internationalt litteraturstudie samt en interviewundersøgelse blandt 

ledere i 58 globalt orienterede virksomheder fordelt på 12 branchegrupper. Herudover er der inter-

viewet 20 ingeniører i udvalgte virksomheder.  

Flertallet af virksomheder forventer i 2020 at være mere internationaliserede sammenlignet med i dag 

Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at virksomhederne forventer at udvide især internationale mar-

kedsandele. Omkring halvdelen af virksomhederne forventer at have udflyttet (yderligere) produk-

tion og/eller forsknings- og udviklingsaktiviteter i 2020 - også som led i at F&U lokaliseres på for-

skellige destinationer tæt på vækstmarkeder. Det er især virksomheder med mere end 500 ansatte, 

som forventer øget udflytning. Frem mod 2020 har virksomhederne samlet set et øget fokus på de-

res strategiske position i de globale værdikæder. 

Nogle jobfunktioner forsvinder 

I 2020 vil visse jobfunktioner for ingeniører forsvinde ud af Danmark eller helt ophøre med at eksi-

stere. Således forventer virksomhederne, at flere standardiserede og rutineprægede opgaver, som 

har et ingeniørfagligt videnindhold, vil blive udflyttet til udlandet, hvis de ikke allerede er blevet 

det. Det drejer sig f.eks. om jobfunktioner, der relaterer sig til programmering og kodning af robot-

ter og produktionsanlæg samt test og certificeringsopgaver. I 2020 vil flertallet af jobfunktioner for 

danske ingeniører være knyttet til forskning og udvikling samt rådgivning og til dels produktion af 

varer eller tjenester med et højt videnindhold samt virksomhedsledelse og andre ikke-tekniske funk-

tioner. Rekruttering af udenlandske ingeniører vil primært skyldes mangel på danske ingeniører 

med en specifik ingeniørprofil. I forlængelse heraf peger undersøgelsen på, at der fremadrettet skal 

sikres et stort udbud af kvalificerede ingeniører i Danmark for at kunne fastholde ingeniørjob i 

Danmark i 2020.  

Det skal ingeniører kunne i 2020  

Danske ingeniører skal i 2020 uanset jobfunktion have en dybere og mere specialiseret naturfaglig 

og teknologisk viden som grundlag for en bredere kommerciel orientering. Åbne innovationsmodel-

ler, der involverer kunder, brugere og leverandører betyder også, at personlige kompetencer har en 

øget betydning. Den dybere teknologisk funderede viden betragtes som afgørende for at kunne spot-

te nye teknologisk funderede markedsmuligheder. Ændringerne i ingeniørernes jobfunktioner kan 

især tilskrives udviklingen i globale værdikæder med en deraf følgende global specialisering kom-

bineret med teknologiske udviklingsmuligheder, som bliver mere komplekse, bl.a. på grund af tek-

nologisk konvergens.  

 

Forsknings- og udviklingsingeniører  

Forsknings- og udviklingsingeniører skal i 2020 kunne forstå innovationspotentialerne og applikati-

onsmulighederne med udnyttelse af teknologisk konvergens samt være i stand til at arbejde med 

forsknings- og udviklingsprojekter på grænsefladerne mellem kendte og nye teknologier. Dette 

kræver dybe fagteknologiske kompetencer og i lige så høj grad evnen til at udvikle løsninger i sam-

spil mellem egen og andres ekspertise, idet virksomhederne i stigende omfang arbejder i åbne inno-
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vationsmodeller. Desuden stilles der øgede krav til de personlige kompetencer i form af kommuni-

kation (herunder kommunikation med ikke-ingeniører) og fremmedsprog. Udflytning af F&U til 

andre geografiske destinationer er i mange tilfælde også et spørgsmål om multilokationsstrategier 

for at opnå nærhed til væsentlige markeder. Derfor ser man på den ene side forventningerne til, at 

udflytning af F&U vil fortsætte, samtidig med at virksomhederne forventer, at der vil være en vækst 

i job med et F&U indhold i Danmark. 

 

Rådgivningsingeniører 

For rådgivningsingeniører i 2020 vil en øget kompleksitet i de systemer, der leverer rådgivnings-

ydelser, stille skærpede krav til projektstyrings- og ledelseskompetencer, tekniske såvel som gene-

relle og personlige. Samtidig øges den teknologiske kompleksitet i rådgivningsydelser, så der også 

for rådgivningsingeniører stilles øgede krav til fagteknologisk indsigt. Øget regulering på områder 

af samfundsmæssig betydning (klima, miljø, energi, fødevarer) skærper kravene om at kunne udvik-

le løsninger, der tilgodeser disse behov og lovgivningskrav. Endelig er det i 2020 endnu vigtigere 

end i dag, at rådgiveren forstår kundens forretningsmæssige kontekst og kan tilpasse rådgivningen 

herefter.  

 

Produktionsingeniører 

For produktionsingeniører i 2020 spiller nye materialer og teknologier en central rolle. Produkti-

onsmetoder forventes også at blive påvirket markant gennem digitale produktionsteknologier. En 

fremskreden automatisering stiller krav om beherskelse af en bred palet af IT-værktøjer til planlæg-

ning, simulering og styring. Nye materialer, herunder kompositter og nano-baserede materialer og 

biologisk baserede materialer, er tilgængelige, og ingeniøren skal have viden om deres egenskaber 

og potentialer. Teknologier til at trække data ud af produktionen er veludviklede, og produktionsin-

geniøren skal derfor have indsigt i systemer til behandling og analyse af store datamængder. Inno-

vationer sker på langs og tværs af værdikæder, hvilket stiller store krav til produktionsingeniørens 

forretningsforståelse, egen forretning såvel som kundernes og leverandørernes forretninger. Endelig 

stilles der også for produktionsingeniøren øgede krav om interkulturelle og sproglige kompetencer. 

 

Ledelsesingeniører 

For ledelsesingeniøren i 2020 er det ingeniørfaglige stadig i centrum. I ledelsesfunktioner vil den 

naturvidenskabelige og teknologiske indsigt komme i spil i forhold til strategiudvikling, hvor mar-

kedsmulighederne vurderes i lyset af virksomhedens særlige teknologiske kernekompetencer og 

omvendt, hvor nye markedsmuligheder bruges som afsæt for teknologiske innovationer. Det kræver 

derfor også, at ledelsesingeniøren i 2020 har en betydelig international markeds- og forretningsfor-

ståelse. Indadtil kræves det, at ledelsesingeniøren kan udvikle rammer for teknologisk innovation og 

har tilstrækkelig systemforståelse til at sikre sammenhæng i virksomhedens interne og eksterne sy-

stemer. Endelig er det vigtigt, at ledelsesingeniøren har en avanceret interkulturel forståelse og evne 

til at udøve ledelse virtuelt og på flere sprog.  

Danske ingeniører er godt rustede til 2020 men der er rum for forbedring  

Flertallet af virksomhederne i undersøgelsen fremhæver, at danske ingeniørers faglige niveau er lige 

så højt som eller højere end ingeniører i de lande, vi konkurrerer med. Samtidig er de danske inge-

niører bedre til at tænke i helheder. Ingeniørerne udfordres dog ifølge vores undersøgelse af, at de 

har en højere løn sammenlignet med ingeniører fra nabolandene, at flertallet har en indstilling til 

arbejdet, som ikke er i takt med konkurrencepresset, og at de mangler globalt udsyn, kulturforståel-

se og forretningsforståelse. 
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På baggrund af undersøgelsens resultater og konklusioner anbefaler Teknologisk Institut derfor føl-

gende: 

 

 Anbefaling 1: At IDA tager initiativ til udvikling af efteruddannelse med fokus på forret-

ningsforståelse koblet til forskellige teknologifelter og brancher 

 Anbefaling 2: At IDA understøtter oprettelse af internationale praktik- og udvekslingsmulig-

heder for ingeniørstuderende, og at det samtidig bliver lettere for de studerende at få tilkendt 

merit for udlandsophold 

 Anbefaling 3: At IDA etablerer eller understøtter etablering af efteruddannelsesforløb med 

fokus på specifikke markeder 

 Anbefaling 4: At IDA etablerer et eller flere netværk for ingeniører ansat i forskning og ud-

vikling i globalt orienterede virksomheder 

 Anbefaling 5: At IDA tager initiativ til dialog med erhvervspolitiske aktører om ingeniørers 

bidrag til bæredygtig innovation. 
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Summary in English  

 

Danish engineers perform a range of job functions across different sectors of the economy  in what 

will typically be characterised as knowledge intensive job functions. These job functions are being 

transformed due to increasing global specialisation and technological developments. This analysis 

focuses on globalised companies and the job functions of engineers in 2020. The analysis has been 

prepared for the Danish Society of Engineers, IDA by Danish Technological Institute, Centre for 

Policy and Business Analysis. 

 

The analysis is based on an international literature study and interviews with 58 globally oriented 

companies in 12 different sectors of economic activity. In addition, 20 engineers employed in the 

selected companies have been interviewed.  

The majority of companies expect to be more internationalised in 2020. 

The interviewed companies expect to expand their international market shares. More than half of 

the companies, and in particular those with more than 500 employees, expect that they will continue 

outsourcing of production and/or R&D in 2020. These outsourcing strategies follow a pattern 

whereby firms pursue multilocation sourcing strategies to tap into centres of excellence and emerg-

ing markets globally. As such, these patterns of sourcing also mirror a growing global specialisation 

within global value chains. The implication is that the labour markets for engineers will increasing-

ly globalise - also enabled by the growing global mobility of high-skilled professionals. 

Some job functions will disappear 

The interviewed companies expect that by 2020 some of the engineers’ current job functions will no 

longer be found in Denmark or they will have ceased to exist. Standardisation and modularisation of 

a range of job functions and processes are enabled by developments in digital technologies. It is an 

important pointer that digitalisation of job functions also applies to knowledge intensive job func-

tions. Such job functions can be standardised and described in an algorithm and are more prone to 

outsourcing or automation. As automation technologies develop further, standardisation may apply 

to also more complex job functions leading to further outsourcing, which is also spurred by an in-

creasing pool of science and engineering graduates. The Danish interview companies expect that 

these developments will apply to job functions related to programming, including programming of 

robots and other manufacturing facilities as well as testing and certification. In 2020, the inter-

viewed companies expect that the majority of Danish engineering jobs will be in research and de-

velopment, consultancy services, and, to some extent, in advanced production of goods or services 

and management. The notion of research and development is broad and it will increasingly include 

customer services and consultancy, where products and services are developed in open innovation 

models. Foreign engineers will mainly be recruited due to lack of Danish engineers with specific 

engineering profiles. Access to a qualified pool of graduates and PhDs with a science and engineer-

ing qualification will therefore be critical to maintaining highly specialised engineering jobs in 

Denmark.  

What must engineers be able to do in 2020  

The interviewed companies require that Danish engineers have deep science and technology exper-

tise but also that it this expertise should be application oriented. In practice, this implies that engi-

neers increasingly are capable of collaborating in interdisciplinary and trans-disciplinary teams 

working on complex tasks and in ways that are both efficient and focus on innovation potentials and 

value added. As development and innovation processes increasingly occur in teams and with in-
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volvement of customers and suppliers and within globally distributed value chains, personal and 

organisational competences as well as a profound commercial orientation are also in focus in re-

cruitment processes. This mix of competences is perceived as a determining factor that will enable 

engineers to spot new technology-based marked opportunities and transform these into new 

knowledge intensive products and services.  

 

Research and development engineers  

A range of ground-breaking innovations builds on technological convergence from the mobile 

phone to new energy applications. In 2020, research and development engineers must be able to 

understand and exploit technological convergence at the interface between known and new technol-

ogies and increasingly with services embedded as part of the value proposition. Innovations are 

increasingly expected to be a result of team efforts bringing together different fields of expertise. 

Communication skills, including mastery of foreign languages, are necessary to be able to cooperate 

effectively with professionals with another area of expertise, who may also be located in another 

country and in another company. Communication skills therefore also include expectations regard-

ing a global mind-set and cultural sensitivity.  

 

Consulting engineers 

In 2020, the increased complexity of the systems that consulting engineers service will increase the 

demands to their technical project management and management skills including risk management. 

The technological complexity in consulting services is expected to increase, meaning that there will 

also be increased demands to the professional skills of consulting engineers. The impact of regula-

tory changes in areas such as climate, environment, food and safety intensifies the need for engi-

neers who are able to design and implement context sensitive solutions. In 2020, consulting engi-

neers are expected to understand their clients’ business context and be able to consider this in the 

solutions they propose. 

 

Production engineers 

In 2020, new materials and production technologies are changing skills requirements for production 

engineers. Cutting-edge automation will require engineers to master a broad range of IT-tools simu-

lation and planning. There will be new materials, including composites, nano-based materials and 

biologically based materials, and production engineers need to know their properties and potential. 

Data generated from the production process can add value to products and processes, and produc-

tion engineers are expected to understand the potential of ‘Big Data’. Danish companies largely 

function as sub-suppliers. To control risks and quality, leading firms in the value chains increasing-

ly choose to have fewer sub-suppliers who become system suppliers and co-developers in innova-

tion processes. The level of specialisation that this entails requires that production engineers under-

stand and can contribute to improving value chain interactions from a business perspective and a 

process optimisation perspective. Finally, production engineers also need further intercultural and 

language competences. 

 

Management engineers 

In 2020, the skills of management engineers are still in focus. In management functions, science and 

technology insight will come into play in connection with strategy development where market op-

portunities are assessed in the light of the company’s core competences and as the basis for prioriti-

sation of R&D investments and strategic partnership arrangements. The globalisation of markets, 

where many firms have become part of highly dynamic global value chains, makes it much more 

complex to set strategic directions and priorities. Market intelligence therefore implies that the 
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management engineer must have extensive international market and business understanding to be 

able to execute an agile strategy that fully draws on internal resources and is sensitive to external 

dynamics. In the company, this means that the management engineer must be able to develop a 

framework.  

Danish engineers are well-prepared for 2020, but there is room for improvement  

The majority of the companies in the analysis emphasise that Danish engineers’ professional level is 

as high as or higher than that of engineers from the countries with whom Denmark competes. Dan-

ish engineers are better at taking a holistic view of a problem. Some companies consider Danish 

engineers’ relative higher salary levels compared to the salaries of engineers in neighbouring coun-

tries as well as their attitude to work a challenge. Furthermore, some companies believe that Danish 

engineers do not have sufficiently global mind-sets and that they lack business understanding. 

 

Based on the results and conclusions of the analysis, Danish Technological Institute recommends 

the following: 

 

 Recommendation 1: IDA should take the initiative to develop a continuous or further educa-

tion programme focusing on business development. 

 Recommendation 2: IDA should support the establishment of international practical training 

and exchange opportunities for engineering students and make it easier for students to be 

awarded credits for study periods abroad.  

 Recommendation 3: IDA should establish or support continuous or further education focus-

ing on specific markets. 

 Recommendation 4: IDA should establish one or more networks for engineers employed in 

research and development functions in globally oriented companies. 

 Recommendation 5: IDA should take the initiative to enter into a dialogue with industrial 

policy actors about engineers’ contribution to sustainable innovation. 
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1. Indledning 

 

Denne rapport fremlægger resultatet af en undersøgelse af, hvilke forventninger globaliserede virk-

somheder lokaliseret i Danmark har til ingeniørernes kompetencer frem mod 2020. Teknologisk 

Institut, Center for Analyse og Erhvervsfremme, har gennemført analysen for Ingeniørforeningen, 

IDA. Undersøgelsen indgår i IDA’s strategiske arbejde med globalisering. 

Rapporten er udarbejdet af projektleder og chefkonsulent Signe Dalgas Kofoed, chefkonsulent Tine 

Andersen, centerchef Hanne Shapiro, konsulent John Rene Keller Lauridsen samt konsulent Samuel 

Michael Olesen. 

 

Danske ingeniører varetager i dag meget forskellige jobfunktioner i en lang række brancher og virk-

somheder. Denne analyse fokuserer på de globaliserede virksomheder og på de jobfunktioner, som 

ingeniører forventes at varetage i år 2020.  

1.1. Formål 

Analysens formål er at indkredse konsekvenserne af en global arbejdsdeling for teknologiske viden-

arbejdere: Hvilke jobfunktioner vil blive placeret i Danmark, hvilke jobfunktioner, vil det være 

mindre attraktivt at placere i Danmark, og hvordan påvirker en ændret international arbejdsdeling 

udviklingen af de kompetencekrav, som ingeniørerne står overfor i 2020?  

 

Undersøgelsen afdækker følgende: 

  

 Hvilke typiske jobfunktioner og kompetencekrav står danske ingeniører overfor i 2020?  

 På hvilke områder er danske ingeniører godt rustede til fremtidens kompetencekrav? 

 På hvilke områder er der behov for udvikling af ingeniørernes kompetencer?  

 Hvilke jobfunktioner vil blive placeret i Danmark, og hvilke faktorer påvirker dette? 

 Hvorfor rekrutterer globale virksomheder udenlandske ingeniører til at arbejde i deres dan-

ske afdelinger? 

 I hvilket omfang bliver danske ingeniører udfordret, når de skal arbejde i virksomheder, der 

har en anden ledelsesstil end den klassiske danske/nordiske?  

 Hvilke overordnede centrale udviklingstendenser forventes at påvirke udviklingen af job-

funktioner og kompetencer? 

1.2. Baggrund 

I 2012 og 2013 sætter IDA fokus på arbejdsmarkedet i 2020, og hvad det vil kræve af de teknologi-

ske videnarbejdere – lokalt og globalt. IDA har specifikt valgt at fokusere på udviklingen på det 

globale arbejdsmarked for ingeniører og på de udfordringer og muligheder, som danske ingeniører 

står overfor som følge af globaliseringen.  

 

En lang række analyser og prognoser forudser mangel på danske ingeniører. En prognose fra IDA 

(IDA, 2011) estimerer således, at der i 2020 vil mangle 13.500 danske ingeniører. En anden analyse 

gennemført for IDA i 2007 peger på, at danske globaliserede virksomheder i stigende omfang age-

rer på globale arbejdsmarkeder, når de skal rekruttere højtuddannede medarbejdere med specialise-

rede kompetencer (Oxford Research, 2007). I praksis betyder det, at det kan være sværere at estime-

re udbuddet af ingeniørfaglige kompetencer. På globalt plan er der en øget vækst i antallet af perso-

ner med en naturvidenskabelig/teknisk kandidatgrad eller Ph.d.-grad. (OECD, 2012). Ændringer i 

mobilitetsmønstre for højtuddannet arbejdskraft medvirker til, at udbud og efterspørgsel på arbejds-
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kraft er blevet mere globaliseret og i stigende grad også karakteriseret ved temporær mobilitet. 

Samlet set kan disse dynamikker medføre, at danske ingeniører kommer til at konkurrere om jobbe-

ne med udenlandsk arbejdskraft, ikke mindst i de internationaliserede virksomheder lokaliseret i 

Danmark. International forskning og analyser peger desuden på, at de mest videnintensive virksom-

heder i stigende omfang ser rekruttering, udvikling og fastholdelse af talent som et centralt strate-

gisk anliggende og derfor vælger at basere rekruttering af virksomhedens topmedarbejdere fra glo-

balt førende universiteter (Brown, 2011). 

 

Denne analyse fokuserer på, hvordan et udsnit af globalt orienterede virksomheder med base i 

Danmark forventer, at globaliseringen vil påvirke deres behov for ingeniørkompetencer med per-

spektiv på år 2020. Rapporten er et indspil til udmøntningen af IDA’s globaliseringsstrategi og kan 

fremadrettet danne udgangspunkt for IDA’s dialog med universiteter, ingeniørhøjskoler og andre 

interessenter om fremtidens ingeniøruddannelser og efteruddannelsesbehov.  

1.3. Metode og datagrundlag 

Undersøgelsen er baseret på et internationalt litteraturstudie samt en interviewundersøgelse blandt 

ledere i 58 globalt orienterede virksomheder fordelt på 12 branchegrupper. Herudover er der inter-

viewet 20 ansatte ingeniører i de udvalgte virksomheder. Se Bilag 1 for en mere detaljeret gennem-

gang af undersøgelsens metode samt en uddybende beskrivelse af udvælgelsen af virksomheder og 

ingeniører. 

 

I undersøgelsen indgår en række centrale begreber, som vil blive uddybet i nedenstående afsnit. 

Globalt orienterede virksomheder - internationaliseringsform 

Virksomheders globalisering kommer til udtryk på forskellig vis blandt andet i form af ejerforhold 

og lokalisering. Ejerskabsforholdet i globaliserede virksomheder er ofte struktureret i form af aktie-

selskaber, hvilket gør det vanskeligt at kategorisere en virksomhed som udelukkende dansk eller 

udenlandsk ejet. Ved klassificering af virksomheder efter internationaliseringsform er der i under-

søgelsen fokuseret på hovedsædets placering, dvs. i eller udenfor Danmark. 

 
 
En globalt orienteret virksomhed defineres i rapporten som en virksomhed, der enten har hovedsæde i 
Danmark og opererer globalt, eller en virksomhed med hovedsæde i Danmark og afdelinger i udlandet 
eller en virksomhed med hovedsæde i udlandet og afdelinger i Danmark. 

 

 

Sammen med de indsamlede virksomhedsoplysninger, herunder særligt branche- og sektortilknyt-

ning, indgår internationaliseringsform som forklarende baggrundsfaktor i analysen. En overvejende 

andel af de deltagende virksomheder har hovedsæde i Danmark. Observationer og konklusioner vil 

derfor i højere være dækkende for dette segment af erhvervslivet.  

 
Kompetencebegrebet 

Begreberne kompetence og kvalifikation forveksles ofte, da disse begreber er tæt forbundne. Ved en 

kvalifikation forstås en grad, et uddannelsesbevis eller et bevis for en supplerende kvalifikation, der 

er offentligt godkendt og dokumenterer de opnåede resultater af uddannelsen (læringsudbytte). 

Konkrete eksempler på kvalifikationer i Danmark er en kandidatgrad, en professionsbachelorgrad, 

et svendebrev og et AMU-bevis. Kompetence definerer OECD som ‘den demonstrerede – og indi-

viduelle – kapacitet til at anvende knowhow, færdigheder, kvalifikationer eller viden med henblik 

på at handle i kendte eller ændrede situationer i arbejdslivet’. Kompetence er altså måden, hvorpå 
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en person anvender sine kvalifikationer i praksis, altså evnen til at løse en opgave. Man kan godt 

have nogle kvalifikationer på papiret – f.eks. et kursus i geotekniske forundersøgelser – men det er 

ikke ensbetydende med, at man har kompetencerne til i praksis at arbejde med geoteknik. Når der i 

nærværende rapporten henvises til kompetencer, forstås kompetencer som personens evne og for-

ståelse for at kunne forvalte sine kvalifikationer optimalt i en given situation.  

I den eksisterende litteratur om kompetencer skelnes der på forskellig vis mellem forskellige typer 

af kompetencer. Denne undersøgelse anvender begreberne ingeniørfaglige, organisatoriske og per-

sonlige kompetencer, som knytter sig til bestemte typer af virksomheder, forskellige jobfunktioner, 

og de indholdsmæssige ændringer der sker.  

 
 
Ingeniørfaglige kompetencer er tekniske eller jobspecifikke kompetencer. De knytter sig til selve produkti-
onsprocessen i jobbet og kan omfatte meget forskellige typer af viden og færdigheder: Lige fra at kunne 
beherske og anvende kemi og fysik til at kunne anvendes bestemte beregningsmodeller eller udvikle IT-
programmer. Listen af kernefaglige kompetencer er uendelig. 

 

 
 
Organisatoriske kompetencer er forbundet til den enkelte persons omgivelser. De knytter sig f.eks. til evnen 
til at kunne udvikle løsninger i samspil med andre og/eller have forretningsforståelse. Det afhænger af den 
enkelte persons virksomhed og branche, hvilke organisatoriske kompetencer, den enkelte medarbejder skal 
være i besiddelse af. 

 

 
 
Personlige kompetencer vedrører den enkelte persons indstilling, adfærd og egenskaber. Det kan f.eks. 
være evnen og viljen til at hjælpe andre, at kunne lære fra sig, at kunne arbejde alene, at kunne tage initiativ 
eller at være grundig/omhyggelig. 

 

1.4. Rapportens struktur 

Rapporten er inddelt i seks kapitler: 

 

1. Indledning (dette kapitel) (Her redegøres for analysens indhold, formål og baggrund) 

 

2. Ingeniørers jobfunktioner og kompetencer frem mod 2020 (Kapitlet belyser jobfunktioner og 

tilknyttede kompetencekrav for ingeniører i dag og frem mod år 2020) 

 

3. Hvor godt er danske ingeniører rustede i forhold til fremtidens krav? (Kapitlet afdækker 

virksomhedernes forventninger til den forsatte internationalisering frem mod 2020, brugen 

af henholdsvis danske og udenlandske ingeniører samt betydningen af forskellige typer af 

ledelsesstile) 

 

4. Internationale udviklingstendenser (Kapitlet belyser de overordnede internationale udvik-

lingstendenser, der forventes at påvirke udviklingen af ingeniørernes jobfunktioner og kom-

petencer frem mod 2020) 

 

5. Konklusion og fremadrettede anbefalinger  
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2. Ingeniørers jobfunktioner og kompetencer frem mod 2020 

 

Dette kapitel belyser de jobfunktioner, som ingeniører varetager i dag og i 2020 og de ændringer, 

som virksomhederne forventer i kompetencekravene. På baggrund af jobfunktioner, som ingeniører 

varetager nu (2012), belyser vi i dette kapitel virksomhedernes forventninger til jobfunktioner og 

tilknyttede kompetencekrav i 2020. Især i større virksomheder er der en stor spredning i ingeniørers 

jobfunktioner – og dermed vil der være en stor spredning i forhold til de fremadrettede kompeten-

cekrav: 

 

‘Hos Topsøe er der mange forskellige karrieremuligheder åbne for ingeniører – som 

proces- eller serviceingeniør, i marketing og salg, som produktionsingeniør og inden 

for forskning og udvikling’ (vores fremhævninger). 
Kilde: http://www.frederikssund-topsoe.dk/Job_DK/Ingenioer_%20hos_topsoe.aspx 

 

En tysk undersøgelse fra 2010 fandt følgende fordeling af jobfunktioner blandt ingeniører beskæfti-

get i metal- og maskinbranchen: 

 Forskning og udvikling: 44 %  

 Salg: 16 %  

 Produktion og serviceleverancer: 8 % 

 Administration og ledelse: 9 %
1
 (Vieweg, 2012) 

 

På baggrund af en gennemgang af kilder til ingeniørers arbejdsmarked
2
 har vi identificeret fire 

overordnede typer af jobfunktioner for ingeniører: 

 

1. Forskning og udvikling (herunder forskning, produktudvikling og teknisk innovation)  

2. Rådgivning (teknisk/ingeniørfaglig rådgivning, projektering af bygninger og anlæg samt an-

dre typer af konsulentbistand) 

3. Produktion af varer eller tjenester (herunder teknologimanagement, produktstyring, teknisk 

salg og service samt certificering) 

4. Virksomhedsledelse og andre organisatoriske funktioner (herunder topledelse, projektledel-

se, marketing, HR mv.) 
 

Boks 2-1: Grundlag for analysen 

Analysen bygger på en gennemgang af international litteratur suppleret med interview med 58 globalt orien-
terede virksomheder og 20 ingeniører ansat i sådanne virksomheder.

3
  

 

Interviewene pegede klart på, at virksomhederne efter et par års ansættelse ikke skelner mellem, 

hvorvidt den enkelte ingeniør er diplomingeniør eller civilingeniør. Det er i højere grad ingeniører-

nes speciale end niveauet for den oprindelige uddannelse, der afgør, hvilken type jobfunktion, den 

enkelte ingeniør varetager. Analysen sondrer derfor ikke mellem jobfunktioner og kompetencekrav 

for henholdsvis civil- og diplomingeniører. Muligvis vil virksomhedernes fokus på dybde i den fag-

                                                 
1 De resterende 23 % havde enten ikke angivet jobfunktion eller havde angivet jobfunktioner uden for disse kategorier. 
2 Se litteraturlisten i Kapitel 6 
3 Se eventuelt Bilag 1, s. 86 for yderligere oplysninger om fordelingen af virksomheder og ingeniører på branchegrupper og interna-

tionaliseringsform. 

http://www.frederikssund-topsoe.dk/Jobs_DK/Ingenioer_%20hos_topsoe.aspx
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lige specialisering fremadrettet betyde, at der i stigende grad vil være fokus på uddannelsesniveauet 

ved rekruttering.  

 
Boks 2-2: Virksomheder og ingeniører i interviewundersøgelsen 

I de 58 virksomheder, vi har interviewet, er i alt 53 % af de ansatte ingeniører beskæftiget inden for forsk-
ning og udvikling, 24 % inden for produktion af varer eller tjenester, 16 % inden for rådgivning og 7 % inden 
for virksomhedsledelse og andre ikke-tekniske funktioner.  
 
40 af de 58 virksomheder har ingeniører ansat inden for forskning og udvikling. 
17 virksomheder har ingeniører ansat inden for rådgivning. 
32 virksomheder har ingeniører ansat inden for produktion. 
25 virksomheder har ingeniører ansat inden for ledelse. 
 
Fem virksomheder har ingeniører ansat inden for alle fire jobkategorier. Disse fem virksomheder kommer 
fra brancherne Fødevare-, transportmiddel- og møbelindustri, elektronik samt Plast-, Glas- og betonindustri 
21 virksomheder har ingeniører ansat inden for både forskning og udvikling og inden for produktion 
16 virksomheder har ingeniører ansat inden for både forskning og udvikling og inden for ledelse 

 

Interviewene har især bidraget til viden om kompetencebehov inden for forskning og udvikling, 

mens oplysningerne om kompetencebehov inden for de øvrige kategorier er mere begrænset.  

Det er vigtigt at holde sig for øje, at hvis der sker ændringer i en virksomheds forretningsmodel 

eller strategi, vil det som oftest også medføre en reorganisering af jobfunktioner og ressourcer. 

Imidlertid afspejler det sig sjældent i én-til-én i rekruttering. Virksomhederne prøver så vidt det er 

muligt at udnytte virksomhedernes samlede kompetencer ved at tilbyde medarbejderne andre job-

funktioner. I undersøgelsen tilkendegiver en række virksomheder, at der frem mod 2020 vil ske en 

jobvækst inden for forskning og udvikling i deres virksomhed på bekostning af ingeniørjob i pro-

duktionen. Disse virksomheder kan eller ønsker dog ikke at svare på, hvorvidt de forventer, at inge-

niører, der i dag er beskæftiget med produktion af varer eller tjenester, vil blive overført til forsk-

ning og udvikling i 2020, eller om der vil blive tale om nyansættelser. Tilsvarende forventer virk-

somhederne over en bred kam, at ingeniører i 2020 vil varetage flere ikke-tekniske jobfunktioner 

end i dag, typisk rådgivnings- og ledelsesfunktioner. Det betyder dog ikke, at virksomhederne for-

venter at ændre deres rekrutteringspolitik og ansætte særlige ledelsestunge ingeniørprofiler, men at 

de forventer at videreføre en traditionel karrierevej for ingeniører:  

 

‘Der er en tendens til, at ingeniører ansættes i traditionelle ingeniørjob i starten og lø-

bende sluses over i rådgivning og salg samt ledelsesfunktioner på sigt.’(Virksomhed in-

denfor råstofudvinding) 

 

Med dette in mente har vi alligevel på baggrund af interviewene og vores litteraturstudier forsøgt at 

tegne et billede af ingeniørprofiler inden for de fire jobfunktionskategorier. 

2.1. Forsknings- og udviklingsingeniøren 

I dette afsnit ser vi nærmere på forskning- og udviklingsingeniørers nuværende jobfunktioner, for-

ventninger til jobfunktioner i 2020 samt de tilknyttede kompetencekrav. Nedenstående oversigt 

gengiver summarisk de centrale pointer.  Oversigten viser, hvilke arbejdsopgaver og kompetence-

behov, der gør sig gældende i dag, samt hvilke arbejdsopgaver og kompetencebehov, der bygges 

ovenpå i 2020. Dvs. at en forsknings- og udviklingsingeniør skal i år 2020 både besidde de ingeni-

ørfaglige kompetencer, der gør sig gældende nu, men også de kompetencer, der er anført for år 

2020. 
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 2013 2020 

Arbejdsopgaver 

 

 Teknologisk forskning og udvikling inden 
for et naturvidenskabeligt felt eller på 
tværs af felter. Kan ligge tæt på naturvi-
denskabelig grundforskning, som det 
f.eks. er tilfældet for forskning inden for 
det biomedicinske område eller forsk-
ning i nanopartiklers egenskaber  

 Samarbejde med grundforskningsmiljøer  

 Ledelse af forskningsteam 

 Udvikling og dokumentation af nye pro-
duktionssystemer eller processer – ofte i 
samarbejde med leverandører af kom-
ponenter eller råmateriale 

 Udvikling af nye produkter i bred for-
stand, fra medikamenter over entrepre-
nørmaskiner til computerspil 

 Design, beskrivelse, test, dokumentation 
og projektering. 

 Udfordringsdrevet forskning (samfunds-
udfordringer, f.eks. klima, sundhed, 
energi, fødevareforsyning, vand) 

 Udforme og modellere systemiske løs-
ninger, der involverer konvergerende 
teknologier (nano-bio-info), f.eks. perso-
naliseret medicin eller programmerbare 
objekter 

 Arbejde i tvær- og interdisciplinære og 
virtuelle team  

 Indtænke forretningspotentialer og for-
retningsmodeller up front 

 Indtænke produkters livscyklus  

 Overvåge teknologifelter, især i krydsfel-
ter mellem to teknologiområder, f.eks. 
nanobioteknologi, materiale teknologi, 
sensorteknologi (potentialerne i ‘disrup-
tive innovation’). 

 Styring af risici, miljø, etik, rettigheder 
gennem hele værdikæden (‘complexity 
management’ som disciplin) 

 Udvikle design og brugsfunktionalitet i 
samspil med kunder og/eller i åbne in-
novationsmodeller, f.eks. med system-
underleverandører 

 Grundforskning med globale kommerci-
elle markedsmuligheder, men høj risiko, 
f.eks. forskning i biomolekylære, kemi-
ske ‘ byggesten‘, der kan kombineres og 
udnyttes i gendannelse af væv mv. 

Kompetencebehov 

Ingeniørfaglige  

kompetencer 

 Beherske og anvende branche-
relevante naturvidenskabelige metoder. 
F.eks. inden for biotekbranchen, almen 
kemi, biokemi, proteinkemi, matematik, 
statistik, procesteknik, styrings- og regu-
leringsteknik 

 Kunne skabe overblik over og anvende 
større mængder af information 

 Kunne identificere, beskrive og løse 
tekniske problemer 

 Nyttiggøre specialiseret viden inden for 
sit felt og branche 

 Opsøge og tilegne sig ny viden og holde 
sig opdateret inden for det ingeniørfagli-
ge felt  

 Arbejde på tværs af ingeniørfaglige di-

 Kunne udnytte grænseflader mellem 
teknologifelter, f.eks. inden for biotek 

 Øgede krav til STEM-færdigheder
4
 på 

højt niveau, f.eks. matematik, kemi, bio-
logi, fysik, statistik  

 Afhængig af virksomhed indsigt i kon-
vergensen mellem nano- bio- og infor-
mationsteknologier  

 Evne til systemisk tænkning, f.eks. kon-
ceptualisering, design- og løsningsorien-
tering i forskning 

  

                                                 
4 STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics 
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 2013 2020 

scipliner (f.eks. akustik, elektronik, IT 
og/eller kemi) 

 Sikre, at produkter overholder virksom-
hedens krav til kvalitet. 

Organisatori-

ske kompeten-

cer 

 

 Forretningsforståelse, dvs. at kunne 
forstå konkurrent- og markedssituation 
og udvikle nye produkter til den rette pris  

 Planlægge egen tid og opgaver (selvle-
delse) 

 Kunne udvikle løsninger i samspil med 
kunder  

 Kunne samarbejde på tværs af faggrup-
per. 

 Kommerciel orientering i forskningsprio-
ritering 

 Risikovurdering, f.eks. økonomi, etik, 
rettighedsproblematik/IPR- igennem he-
le værdikæden  

 ’Complexity management’ 

 Kunne identificere ‘global centers of 
excellence’ (industrielle universiteter) 

 Livscyklus perspektiv på indsats i for-
bindelse med forskning og udvikling 

 Kunne beskrive, ansøge og lede eks-
ternt finansierede eller samfinansierede 
forskningsprojekter 

 Kunne konceptualisere, designe og im-
plementere løsningsorienterede og 
kommercielle udviklingsprojekter  

 Forstå at reagere på og udnytte kom-
plekse ‘big data‘  

 Lede projekter i virtuelle og tværnationa-
le team  

 Kunne anvende avancerede kollaborati-
ve digitale platforme og værktøjer, der 
understøtter samarbejde 

Personlige  

kompetencer 

 Kunne vurdere og tage beslutninger 

 Kunne være nytænkende og innovativ 
og identificere områder og løsninger, der 
adskiller sig fra konkurrenternes opga-
veportefølje. 

 Kunne samarbejde med personer med 
en anden kulturel baggrund  

 Kunne kommunikere klart og forståeligt 

 Beherske fremmedsprog 

 Stigende vægt på interkulturelle kompe-
tencer 

 Stigende vægt på kommunikation med 
andre faggrupper/kunder 

 Stigende vægt på sproglige kompeten-
cer (flere fremmedsprog) 

 

 

I de interviewede industrivirksomheder arbejder over 70 % af ingeniørerne med funktioner relateret 

til forskning og udvikling.
5
 Forsknings- og udviklingsingeniører findes dog i de fleste brancher, 

men ikke med den samme vægt som i industrien. I skemaet ovenfor har vi oplistet en række generi-

ske arbejdsopgaver, men hvordan disse opgaver konkret udfolder sig, vil variere fra branche til 

branche og mellem virksomheder i samme branche.  

 

Der kan således være stor forskel på forholdet mellem teoretiske og praksisorienterede processer, 

hvor der arbejdes med konkrete produkter og materiale. Der kan være forskel på, om udviklingen 

                                                 
5 53%, svarende til 31 virksomheder i interviewundersøgelsen, beskæftiger flest ingeniører inden for forskning og udvikling. 35% - 

svarende til 11 ingeniører i undersøgelsen, er beskæftiget med forskning og udvikling. 
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hovedsagelig foregår ved hjælp af IT-modellering eller gennem forsøg i et laboratorium, laboratori-

ets karakter, hvilke naturvidenskabelige discipliner, der trækkes mest på mv. Indenfor den farma-

ceutiske industri kan forskning og udvikling have grundforskningskarakter på grund af de særlige 

karakteristika, der er for markedslancering af nye produkter inden for dette område.  

 

Følgelig er der blandt ingeniører, som arbejder med forskning og udvikling, både nogle, hvis arbej-

de hovedsagelig er teoretisk, og andre, som bruger en stor del af deres arbejdstid på at designe, kon-

struere og opbygge forsøgsopstillinger.  

 

Virksomhederne forventer, at kernen i arbejdet med forskning og udvikling (fagområderne) vil for-

blive nogenlunde uændret frem mod år 2020. I en international interviewundersøgelse peger virk-

somhederne dog på voksende behov for en dybere teknologisk specialisering. Disse virksomheder 

fremhæver, at for at udnytte teknologisk konvergens er det nødvendigt med en dyb, men mere tvær-

teknologisk kernefaglighed på den ene side og dybe kompetencer inden for grundfag som kemi, 

biologi, fysik, matematik på den anden side (Shapiro, Lauritzen, J. K., & Resen, S., 2012).  

 

Virksomhederne forventer ændringer i organisering og arbejdsformer inden for forskning og udvik-

ling. Disse ændringer skyldes bl.a., at virksomheder i stigende grad samarbejder i mere åbne inno-

vationsmodeller, som en nylig undersøgelse af virksomhedernes forsknings- og udviklingsaktivitet i 

Danmark har vist. (Styrelsen for Forskning og Innovation og Teknologisk Institut, Center for 

Analyse og Erhvervsfremme, 2012). Endvidere resulterer multilokationsforsknings- og udviklings-

strategier også i, at forskning og udvikling globaliseres. Virksomhedernes forskning og udvikling 

åbner sig således mod omverdenen, både i den nære form af kunder og leverandører, som inddrages 

i virksomhedens forskning og udvikling, og på globalt plan i form af forskning i tværnationale og 

virtuelle team.  

 

‘Fagområderne vil være de samme, men arbejds- og samarbejdsformen vil blive mere 

internationalt orienteret’ (Virksomhed i procesindustrien) 

 

Når virksomheder med store forsknings- og udviklingsafdelinger bliver bedt om at prioritere, hvilke 

typer af kompetencer, der er vigtigst for forsknings- og udviklingsingeniører nu og fremover, peger 

langt de fleste på de ingeniørfaglige kompetencer som vigtigere end de organisatoriske og personli-

ge kompetencer. Dette er samstemmende med internationale analyser, hvor nogle endog peger på, at 

kravene til de ingeniørfaglige kompetencer forstærkes på grund af øget teknologikonvergens og 

øget kompleksitet i forskning og udvikling i forhold til at spotte de indsatser, som rummer unikke 

markedsmuligheder.  

 

Det ses allerede nu, at forskning og udvikling i langt højere grad involverer kunder, brugere og sy-

stemleverandører. Konceptualisering, design og anvendelseskontekst bliver dermed bundet tættere 

sammen. Det stiller krav om, at forsknings- og udviklingsingeniøren i 2020 forstår de markedsmæs-

sige innovationsmuligheder inden for et givet teknologifelt og i den forstand formår at arbejde både 

problem- og løsningsorienteret. Det stiller også krav til kommunikation med andre faggrupper og 

andre ingeniørdiscipliner. For at kunne inddrage kundernes perspektiv i forskningen skal ingeniø-

rerne også være i stand til at omsætte erfaringsbaseret hverdagssprog om en given problemstilling 

til et forsknings- og udviklingsprojekt.  
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‘Specialister er stadig nødvendige, men de er nødt til at få et bredere perspektiv. De 

skal have en helhedsforståelse af forretningen.’ (Virksomhed i IT- og telekommunikati-

onsbranchen) 

2.1.1. Ingeniørfaglige kompetencer  

Det naturvidenskabelige grundlag skal være i orden – i dag og i endnu højere grad i 2020 

Såvel virksomheder som den internationale litteratur peger på, at beherskelse af naturvidenskabelige 

grunddiscipliner på højt niveau er helt centralt for at kunne arbejde med forsknings- og udviklings-

projekt – og i øvrigt med alle typer ingeniøropgaver.  

 

‘De faglige kompetencer (at kunne arbejde på tværs af ingeniørdiscipliner, anvende for-

skellige metoder - som matematik, kemi og fysik) er vigtigst uanset jobfunktion.’  

(Virksomhed i råstofudvindingsbranchen) 

 

Flere virksomheder og ingeniører forventer, at der 

frem til 2020 vil være en øget vækst i antallet af job 

inden for forskning og udvikling, som kræver en 

større ingeniørfaglig specialistviden inden for nye 

områder og som forudsætning for udvikling af pro-

dukter og tjenesteydelser med et større videnindhold.  

Koblingen mellem nano-, bio- og informationstekno-

logisk viden kan udnyttes inden for det biomedicin-

ske og farmaceutiske område, f.eks. til udvikling og 

gendannelse af væv og personaliseret medicin. Her 

er udfordringen endnu at finde frem til forretnings-

modellerne, når medicinske produkter udvikles til 

stadig mindre målgrupper.  

 

Koblingen mellem nano- og materialeteknologi kan bidrage til udvikling af nye overflade-

funktionaliteter, der kan udnyttes i bilindustrien, i byggeriet og i emballage for bare at give nogle 

eksempler. Sensorer og chips, som bliver stadig mindre og programmerbare og kan kobles til net-

værk og til avancerede robotter, åbner muligheder for at indlejre intelligens i en række produkter.  

 

Beherskelse og anvendelse af specialistviden inden for sit faglige felt 

Uanset branche fremhæver de interviewede virksomheder vigtigheden af en høj og dyb specialistvi-

den, som muliggør, at ingeniøren kan identificere, beskrive og løse tekniske problemer i et system-

perspektiv ud fra et etisk og livscyklus perspektiv. Helt i tråd med dette siger virksomhederne, at 

den væsentligste forudsætning for, at ingeniørjob fastholdes i Danmark, er, at der fortsat er et kvali-

ficeret udbud af ingeniører med høje ingeniørfaglige kompetencer. At dette ikke er en selvfølgelig-

hed understreges af, at 7 af de 58 virksomheder, vi har talt med, angiver, at de har ansat udenland-

ske ingeniører inden for forskning og udvikling på grund af mangel på danske ingeniører med en 

specifik specialisering. 

 

‘De job, der fastholdes i Danmark, vil blive mere og mere specialiserede. De vil have et 

højt videnindhold.’ (Virksomhed i IT- og telekommunikationsbranchen) 

 

Derfor bliver det også mere centralt, at forsknings- og udviklingsingeniøren løbende kan tilegne sig 

ny viden: 

Figur 2-1: F&U i renrum: Udvikling af nanooverflader 

Kilde: Teknologisk Institut 
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‘Hvilke kompetencer, der er vigtigst, er afhængig af jobfunktionen. Men inden for forsk-

ning og udvikling er det vigtigt at kunne tilegne sig ny viden og have drivet til at udvik-

le.’ (Virksomhed i IT- og telekommunikationsbranchen) 

 

De specialiserede kompetencer forventes at blive endnu vigtigere i 2020, hvor mange virksomheder 

forventer, at dele af forsknings- og udviklingsopgaverne, som kan standardiseres og kodificeres, vil 

blive outsourcet til lande med lavere lønninger eller automatiseret (Brown, P., Lauder, H., & 

Ashton, D., 2011). Den udvikling, som man pt. ser inden for avanceret automationsteknologi base-

ret på avancerede algoritmer, betyder, at stadig mere komplekse opgaver eller delopgaver kan kodi-

ficeres. I dag kan det dreje sig om testopgaver og velbeskrevne forsøgsopgaver, som kan gennemfø-

res på standardudstyr, eller praktisk konstruktion af forsøgsudstyr. En virksomhed i kemi- og medi-

cinalindustrien nævner som eksempel opgaver i forbindelse med mekanisk konstruktion.  

 

‘Hvis der er en helt klar definition på en opgave, kan man med fordel outsource den.’ 

(Virksomhed i rådgivnings- og videnservicebranchen) 

 

Det kan desuden forventes, at der i stigende grad vil være en række delprocesser, som kan automati-

seres yderligere (f.eks. dokumentation af forsøg – fra aflæsning af forsøgsresultater til beregninger) 

og dermed vil forsvinde fra forsknings- og udviklingsingeniørernes arbejdsopgaver.  

 

Forskning fra MIT
6
 (Brynjolfsson, E & McAffee, A., 2011) peger på, at det derfor bliver stadig 

vigtigere, at de naturvidenskabelige fag rummer muligheder for at ‘…more people learn to work 

creatively with the machines and not against the machines’ som forudsætning for at udnytte auto-

mationsteknologier offensivt. Det betyder i praksis, at forsknings- og udviklingsingeniørens evne til 

at ‘oversætte problemkomplekser’ til teknologisk innovation bliver mere betydningsfuldt. 

 

Ekstern og samfinansieret forskning og udvikling medfører, at flere forsknings- og udviklingsinge-

niører i stigende grad har behov for projektledelseskompetencer. Disse funktioner relaterer sig især 

til evnen til at kunne styre forsknings- og udviklingsprojekter på tværs af lande og nationaliteter 

med flere internationale partnere, hvilket også omfatter håndtering af rettigheder mv. Der er altså 

ikke tale om, at ingeniører fremover i større udstrækning end i dag vil blive rekrutteret til ikke-

tekniske jobfunktioner, som udelukkende omhandler (projekt)ledelse. Ændringen skyldes, at virk-

somhederne forventer at være mere internationaliserede i 2020, at de vil være til stede på flere mar-

keder og have en tættere kobling mellem forskning og udvikling og rådgivning af kunder. Ligeledes 

nævner flere virksomheder øget behov for dokumentation af produkter i forhold til risikostyring, 

lovgivning (f.eks. i forhold til miljøkrav), produktlivscyklus og kundekrav om bæredygtighed.  

  

‘Den typiske ingeniørrolle vil i 2020 ændre karakter fra primært at være orienteret mod 

frembringelse af produkter til at blive orienteret mod beskrivelse af produktet og dets 

virkninger på natur og mennesker. Her tænker jeg bl.a. på carbon foot print mv.’ (Inge-

niør ansat i procesindustrien) 

  

Ingeniøren skal uanset branche og karakteren af forskning og udviklingsopgaver have forståelse for 

kvalitet som skal sikre, at det, der udvikles, overholder virksomhedens og samfundets krav i bred 

                                                 
6
 Massachusetts Institute of Technology, USA 
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forstand. Det omfatter i stigende grad også samarbejdspartnerne gennem hele værdikæden. Det be-

tyder også, at forsknings- og udviklingsingeniøren skal have kendskab til relevante lovkrav og stan-

darder, herunder også internationale standarder eller standarder, som anvendes i de markeder, hvor 

virksomheden afsætter sine produkter. Standarder kan gælde produktkarakteristika, men kan også 

dreje sig om miljøkrav til produktionen, om dokumentation af herkomst af rå- og hjælpestoffer og 

om CSR (virksomhedernes sociale ansvar) samt etiske krav i forbindelse med forskning og udvik-

ling. Både litteraturen og de virksomheder, vi har interviewet, peger på, at viden om disse områder 

vil blive stadig vigtigere for ingeniører beskæftiget med forskning og udvikling, også fordi forhol-

dene kan variere markant i forskellige dele af verden (Shapiro, 2013).  

 

Alle de interviewede virksomheder prioriterer dybden i de ingeniørfaglige kompetencer højest, som 

det tidligere er nævnt. Der er mere variation i, hvorledes virksomhederne prioriterer de organisatori-

ske og de personlige kompetencer. Det er ikke branchespecifikke forhold, der gør sig gældende, 

men mere et udtryk for forskelle i innovationsmodeller og i HR strategier.  

 

‘Vi vil aldrig nogensinde ansætte en ingeniør, der ikke kan det ingeniørfaglige. Det kan 

godt være, at han f.eks. ikke er så god til at kommunikere, men så kan vi lære ham det. 

Det er det faglige, der først og fremmest skal være på plads. Hvis ikke det faglige er på 

plads, kommer de slet ikke i betragtning til en stilling.’ (Virksomhed i IT- og telekom-

munikationsbranchen) 

 

Der er bred enighed blandt virksomhederne om, at de ingeniørfaglige kompetencer fortsat vil være 

essentielle frem mod 2020, men der peges samtidige på voksende behov for såvel organisatoriske 

som personlige kompetencer, som skyldes, at forskning og udvikling globaliseres og forskning og 

udvikling involverer flere typer af interne og eksterne samspil. 

 
Figur 2-2: Forventninger til ingeniørernes jobfunktioner i 2020, forskning og udvikling 

 

Kilde: Teknologisk Instituts interviewundersøgelse 2012 (32 virksomheder)
7
 

2.1.2. Organisatoriske kompetencer  

Omkostningsstrukturerne og en øget global konkurrence betyder, at ingeniører i forsknings- og ud-

viklingsjob i endnu højere udstrækning skal have perspektiv på kommercielle muligheder og høj-

                                                 
7 Virksomhederne er blevet spurgt om, hvorvidt ingeniørernes jobfunktioner vil være de samme i 2020. 32 virksomheder, der beskæf-

tiger flest ingeniører inden for forskning og udvikling, besvarede spørgsmålet. 
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værdiskabelse, for ellers vil danske virksomheder ikke være konkurrencedygtige på markeder, hvor 

der er en hastig vækst i personer med en ingeniørfaglig og naturvidenskabelig profil. Konceptualise-

ring, design, problemløsning og lancering bliver dermed integreret i forskning og udvikling. Det 

betyder også, at ingeniøren skal kunne tænke i helheder, og hvad det er for udfordringer, og dermed 

markedspotentialer, forsknings- og udviklingsindsatsen er rettet mod som prioriteringsgrundlag, 

også selvom de er beskæftiget i en specialistfunktion. Flere virksomheder fremhæver, at ingeniører i 

dag ikke er dygtige nok til at arbejde forretningsorienteret og pragmatisk. Slagordet ‘fra forskning 

til faktura’ har virkelig slået an, og flere virksomheder bruger ordet forretningsforståelse, når de 

bliver bedt om at beskrive fremtidige kompetencebehov. Der er også behov for, at ingeniøren har en 

større forståelse for det marked, virksomheden opererer på, og for de vilkår, som virksomheden er 

underlagt. Som primær årsag til disse behov anfører de fleste virksomheder, at de forventer, at kon-

kurrencepresset fra andre lande (primært BRIK
8
-landene) fortsat vil øges op mod 2020.  

 

Virksomhederne og ingeniørerne vurderer, at de fremtidige behov for kompetencer hos ingeniører i 

2020 primært påvirkes af, at flere konkurrenter formår at konkurrere på både videnindhold i pro-

dukter og løsninger samt pris. Den stigende globalisering forventes frem mod 2020 at forstærke 

denne tendens og skabe et stigende innovationspres. Flere virksomheder understreger således, at det 

er vigtigt, at ingeniører, der arbejder med forskning og udvikling, er i stand til at tænke ‘ud af bok-

sen’ og identificere løsninger, der ikke ligger lige for. En virksomhed siger således, at deres forsk-

nings- og udviklingsingeniører: 

 

‘… skal blive bedre et at bruge deres kreativitet og udviklerevner, da konstante foran-

dringer skal sikre virksomhedens overlevelse/eksistens’(Virksomhed i plast-, glas- og 

betonindustrien) 

 

Et specielt område for innovation, som kræver nye kompetencer, er knyttet til udviklingen i data-

mængder (big data). Som det beskrives i Kapitel 4, Internationale udviklingstendenser, er big data 

et eksponentielt voksende forretningsområde, der skaber helt nye muligheder for at inddrage data 

om kunder og kundeadfærd, produktionsdata, eller data om teknologier i det meget tidlige stadie. 

Både på uddannelsessiden og på jobmarkedet er det et af de områder, hvor der har været den største 

jobvækst for ingeniører og dataloger i USA i de sidste år, også under krisen.  

 

Flere af de interviewede virksomheder ser behovet for forretningsforståelse som fortsat stigende i 

takt med en øget international orientering. Det betyder også, at mange virksomheder peger på vig-

tigheden af, at forsknings- og udviklingsingeniøren i alle trin i udviklingsprocessen er i stand til at 

vurdere konsekvenserne af forskellige teknologiske valg. 

 

Ligeledes forventer virksomhederne, at de i 2020 vil operere på flere forskellige markeder (geogra-

fisk, men også typer af markeder) end i dag, hvilket stiller større krav til den enkelte ingeniør om at 

forstå de forskellige behov og rationaler, som knytter sig til forskellige markedsområder. Det bliver 

derfor mere afgørende, at forsknings- og udviklingsingeniører kan forholde sig kritisk til teknologi-

ske løsningsmuligheder i et markeds- og brugsperspektiv og i et bredere samfundsperspektiv. Hertil 

kommer de virksomheder, der nævner, at de forventer, at deres forsknings- og udviklingsingeniører 

i 2020 skal kunne varetage flere servicerelaterede opgaver i forhold til kunder.  

 

  

                                                 
8 Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika. 
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‘Vores kunder vil i 2020 efterspørge, at man hjælper dem så ”full service” som muligt, 

dvs. at den enkelte ingeniør skal kunne hjælpe kunden med flere typer af problemstillin-

ger. Det er ikke længere tilstrækkeligt, at de kun udvikler produkter og løser tekniske 

problemer. Produkter flytter sig fra at være en ”dims” alene til også at være en ”dims” 

med en tilknyttet serviceaftale. Det, der differentierer produktet, er servicen, for kine-

serne kan også producere det. Kineserne er på det teknologiske plan på vej op på vores 

niveau. Derfor skal vi differentiere os på noget andet - forståelsen af servicen i en kon-

tekst bliver vigtig.’ (Virksomhed i IT- og telekommunikationsbranchen) 

 

Åbningen af udviklingsfunktionen, dels indadtil mod virksomhedens øvrige funktioner i ind- og 

udland, dels udadtil mod kunder, brugere og samarbejdspartnere og globale centres of excellence, 

stiller øgede krav til forsknings- og udviklingsingeniørernes kommunikationsevner.  

  

Det er ikke længere tilstrækkeligt at beherske et for-

melt teknisk/naturvidenskabeligt sprog, som sikrer 

præcis kommunikation mellem kolleger. Forskningen 

skal i stigende grad kunne kommunikeres til grupper, 

som ikke forstår ‘teknisk’.  

 

Netop fordi samarbejdet ofte vil have virtuel karakter 

og spænde over flere geografiske lokationer, er kultu-

rel empati også et væsentlig element i de udvidede 

sprogkrav. Som et led i de øgede krav til kommuni-

kationsfærdigheder vil mange virksomheder stille 

øgede krav til ingeniørernes beherskelse af fremmed-

sprog og interkulturel forståelse. 

 

‘Vi skal være stærke nogle steder, der ikke har ligget så meget i de gamle traditionelle 

ingeniøropgaver. Vi bruger ingeniørerne meget til at indgå i projektsammenhænge. Så 

de er hos os åbne og involverede i meget samarbejde både eksternt og internt. Vi kunne 

overveje at hyre en innovationsspecialist - med en forståelse ind i ingeniørverdenen. 

Måske endda en ingeniør!’ (Virksomhed i metal- og maskinindustrien) 

 

‘Der vil ikke være tale om radikale ændringer - snarere tilpasninger. Fagligheden vil 

komme til at veje tungere samtidig med, at ingeniøren skal kunne varetage flere interna-

tionale projekter.’ (Virksomhed i kemi- og medicinalindustrien) 

Veludviklede samarbejdsevner og kommunikation spiller tæt sammen  

Ændringer i forsknings- og udviklingssamarbejde øger vigtigheden af, at ingeniører i 2020 kan 

samarbejde også uden for virksomheden og ikke mindst med kolleger, samarbejdspartnere, kunder, 

leverandører og brugere, som har en anden nationalitet. Særligt forstærkes kravene ved, at samspil-

let foregår virtuelt.  

 

‘Der vil i 2020 være større krav til de personlige og organisatoriske kompetencer, da vi 

som virksomhed forventer at være mere globalt orienterede.’ (Virksomhed i kemi- og 

medicinalindustrien) 

Figur 2-2: F&U med brugerinvolvering: Måling af 
ældre dames trækstyrke med henblik på design af 
emballage 

Kilde: Teknologisk Institut 
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De mere komplekse samspilsrelationer i forbindelse med forskning og udvikling, betyder samtidig, 

at det er centralt, at ingeniørerne evner at planlægge egen tid og opgaver, dvs. at de har selvledel-

seskompetencer. 

2.1.3. Personlige kompetencer 

Kulturelle, videndeling- og sprogkompetencer opleves af de interviewede virksomheder som særde-

les vigtige – nu og i stigende grad. Både virksomheder og ingeniører fremhæver, at selv om der er 

forskel i samarbejdsformer på tværs af lande, er det nødvendigt at bevare fokus på det værdiskaben-

de i udviklingsprocesserne, hvilket kræver, at forsknings- og udviklingsingeniørerne evner at an-

skue virksomheden som en helhed. 

 

Samlet set betyder globaliseringen, at ingeniøren i 2020 skal være bedre til at opsøge de mulighe-

der, som globaliseringen tilbyder f.eks. i form af nye partnerskaber, bedre og billigere leverandører, 

nye markeder mv.  

 

‘Faglighed skal fortsat være det bærende element for ingeniøren anno 2020, vi skal ha-

ve udviklet de organisatoriske evner forstået som evnen til at samarbejde på tværs af 

kulturer, faggrupper mv. og evnen til at lede projekter. Det er det sted, hvor vi komple-

menterer kineserne bedst. Naturvidenskab er dybest set det samme i Kina og Danmark. 

Vi skal have fokus på mere tværfaglighed og innovation for at kunne overleve som fag.’ 

(Virksomhed i Plast-, glas-, og betonbranchen)  

 

‘Der vil blive større krav til dybden i den faglige viden, men også til det at kunne lede 

projekter og sælge sine ideer.’ (Virksomhed i fødevare-, transportmiddel- og møbelin-

dustrien) 

 

‘Samarbejdsdimensionen er altafgørende. Man skal væk fra dyrkningen af nørden ”the 

lonely ranger”. Det er teamarbejderen vi har brug for.’ (Virksomhed i IT- og telekom-

munikationsbranchen) 

 

Disse citater understreger, at virksomhederne er godt i gang med markante ændringer i organiserin-

gen af forsknings- og udviklingsfunktioner.  

2.2. Rådgivningsingeniøren 

I dette afsnit ser vi nærmere på rådgivningsingeniørens nuværende jobfunktioner, forventninger til 

jobfunktioner i 2020 samt de tilknyttede kompetencekrav.  

 

Oversigten på næste side gengiver summarisk de centrale pointer. Oversigten viser, hvilke arbejds-

opgaver og kompetencebehov, der gør sig gældende i dag samt hvilke arbejdsopgaver og kompe-

tencebehov, der bygges ovenpå i 2020. 
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 2013 2020 

Arbejdsopgaver 

 

 Stærkt branche- og job-afhængige 

 Planlægning af bygge-, anlægs- og in-
frastrukturprojekter 

 Rådgivning om forskellige aspekter af 
byggeri (konstruktion, el, vvs, energi, be-
lysning, akustik mv.) 

 Tilsyn med anlægs- og byggeprojekter 

 Fysiske og matematiske beregninger af 
løsningsforslag 

 Økonomiske overslag over projekter 

 Projektledelse 

 Rådgivning om virksomheders teknolo-
gianvendelse  

 Rådgivning af en bred vifte af kunder om 
naturvidenskabelige emner (f.eks. geo-
logiske, biologiske eller kemiske proces-
ser) 

 Test og certificering af en bred vifte af 
produkter 

 Flere opgaver løses i transnationale 
team og store konsortier 

 Færre rutineprægede opgaver og opga-
ver, der kan standardiseres opgaver 
(f.eks. beregninger, projektering, tests) 

 Teknologisk trendspotting som grundlag 
for innovative rådgivningsprodukter 

 Flere rådgivningsopgaver, som kræver 
et systemisk og værdiskabende per-
spektiv  

 Styring af risici, etik og IPR 

Kompetencebehov 

Ingeniørfaglige  

kompetencer 

 Beherske og anvende naturvidenskabe-
lige metoder 

 Kunne arbejde på tværs af ingeniørfag-
lige discipliner (f.eks. statik, elektronik, 
IT og/eller kemi) 

 Kunne skabe overblik over og anvende 
større mængder af information 

 Identificere, beskrive og løse tekniske 
problemer 

 Opsøge ny faglig viden og holde sig 
opdateret inden for det ingeniørfaglige 
felt 

 Udvikle og omsætte ny viden til nye 
produkter, løsninger og services 

 Sikre, at rådgivningen overholder virk-
somhedens krav til kvalitet.  

 Design ud fra et livscyklusperspektiv, 
fokus på bæredygtighed i mange di-
mensioner 

 Mere avancerede digitale brugerkompe-
tencer, brug af simuleringsværktøjer  

 Øget indsigt i tekniske løsningers rolle i 
kunders forretning og sammenhænge- 
og i kundens kunders forretning 

 Øgede krav om ‘STEM skills
9
 på højt 

niveau 

 Evne til at få øje på servicemuligheder, 
som kan forbedre kundernes og bruger-
nes oplevelse og værdi af totalleveran-
cen. 

Organisatori-

ske kompeten-

cer 

 Forretningsforståelse (herunder konkur-
rent- og markedssituation) 

 Indsigt i kunders forretningsmodel og 
markedssituation 

 Ledelse af komplekse, ofte tværnationa-
le projekter – herunder både projektsty-
ring og teamledelse 

 Kunne samarbejde på tværs af faggrup-
per  

 System, analyse og modellering 

 Problemorientering og problemløsnings-
kompetencer 

 Øgede krav om forretningsforståelse 

 Viden om organisation og ledelse for at 
muliggøre mere helhedsorienteret kun-
derådgivning 

 Lede projekter i virtuelle og tværnationa-

                                                 
9 STEM = science, technology, engineering, mathematics 
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 2013 2020 

 Kunne planlægge egen tid og opgaver 
(selvledelse) 

le team 

 Lede projekter, som optimerer og udvik-
ler kundens forretning 

 Projektering og ledelse af komplekse 
infrastrukturprojekter 

 Konceptualisering, design og implemen-
tering af teknologi med fokus på mer-
værdiskabelse hos kunden, f.eks. i rela-
tion til ‘cloud’ løsninger eller til avance-
rede automationsteknologier 

 Tværdisciplinaritet som grundlag for at 
indkredse og komme med løsninger til 
komplekse problemstillinger og som ud-
gangspunkt for projektspecifikation 

Personlige  

kompetencer 

 Kunne kommunikere klart og forståeligt 
– især i forhold til kunder 

 Kunne samarbejde med personer med 
en anden kulturel baggrund  

 Kunne vurdere og tage beslutninger  

 Kunne tænke kritisk  

 Kunne tale fremmedsprog. 

 Kunne visualisere  

 Stigende vægt på interkulturelle kompe-
tencer 

 Stigende vægt på kommunikation med 
andre faggrupper 

 Stigende vægt på sproglige kompeten-
cer (flere fremmedsprog) 

 Risikostyring på både hårde og bløde 
faktorer, etik igennem hele leverancen 

 

 

I de 58 interviewede virksomheder har ni virksomheder et flertal af deres ingeniøruddannede med-

arbejdere ansat i rådgivningsfunktioner.
10

 Rådgivning forstås som teknisk rådgivning både internt, 

men også eksternt i forhold til kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Sædvanligvis 

forbindes ingeniørers rådgivning med rådgivende ingeniørvirksomheder, men ingeniører i en række 

andre brancher (især i bygge- og anlægsbranchen) beskæftiger sig også med rådgivning. Rådgiv-

ning skal i denne forbindelse forstås bredere end den afgrænsede proces, som det er ‘at give kunden 

råd’, og langt fra alle ingeniører ansat i rådgivningsvirksomheder har direkte kundekontakt. Deres 

arbejdsopgaver er knyttet til at frembringe et kvalificeret grundlag for rådgivning eller implemente-

ring i form af analyser, projektering eller beregning, eller i form af test og certificering inden for 

forskellige forretningsområder. 

 

Kun få af de interviewede virksomheder forventer, at rådgivningsingeniørers centrale jobfunktioner 

vil ændres radikalt i de kommende år (se Figur 2-3). 

 

                                                 
10 Det drejer sig om virksomheder fra branchegrupperne rådgivning og videnservice, bygge- og anlæg, handel, energi- og vandforsy-

ning, procesindustri samt råstofudvinding. 
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Figur 2-3: Virksomheders forventninger til rådgivningsingeniørens jobfunktioner i 2020 

 
Kilde: Teknologisk Instituts interviewundersøgelse 2012 (9 virksomheder) 

 

På trods af, at de virksomheder, som vi har interviewet, understreger, at man også inden for rådgiv-

ning ser fremtidige muligheder for at outsource delprocesser, som kan standardiseres helt eller del-

vist og/eller har en lav værditilvækst, peger de interviewede virksomheder ikke på markante æn-

dringer i den rådgivende ingeniørers arbejdsopgaver. Dette kan afspejle, enten at virksomhederne 

ikke har tilstrækkeligt fokus på rådgivningsingeniørernes arbejdsindhold, eller at rådgivningsinge-

niørers arbejdsindhold allerede er under løbende forandring, og at man ikke forventer en voksende 

forandringstakt.  

 

Henrik Garver, der er administrerende direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, vurderer, 

at de største ændringer i rådgivende ingeniørers arbejdsopgaver fremover vil være nært forbundet 

med udviklingen af et internationalt ingeniørarbejdsmarked: 

 

‘[Den rådgivende ingeniør skal]… sørge for at være en nøglemedarbejder for virksom-

heden og være i stand til at arbejde på internationale projekter. Det kan sagtens være 

på opgaver herhjemme, som har en udenlandsk dimension.’ (Blankholm, 2013)  

 

Fire af de interviewede virksomheder har ansat udenlandske ingeniører i Danmark i rådgivnings-

funktioner, angiveligt fordi der er mangel på danske kandidater med en relevant ingeniørprofil. På 

baggrund af fire virksomheder, som ydermere repræsenterer forskellige brancher, kan der dog ikke 

udledes generelle konklusioner. Alligevel indikerer det, at det internationale arbejdsmarked for råd-

givningsingeniører – også inden for Danmarks grænser – er en realitet. De planlagte infrastruktur-

projekter frem til 2020 kan i høj grad være med til at skubbe til denne udvikling. 

 

Rådgivningsfunktionernes forskellighed kommer til udtryk i forventningerne til fremtiden. Virk-

somhederne forventer generelt ikke, at rådgivningsfunktionerne vil ændres meget op til 2020. Der 

er dog variationer betinget af jobfunktioner inden for rådgivning. Til gengæld er der bred enighed 

om, at jobfunktioner vil forsvinde ud af virksomhederne eller ud af Danmark af forskellige årsager. 

Her nævnes stigende specialisering, outsourcing af delydelser og insourcing af offentlige opgaver: 

 

‘[Hvilke jobfunktioner vil forsvinde?] Både standardløsninger og meget specialiserede 

områder. De jobfunktioner, som er mindre forretningsorienterede og/eller giver mindre 

afkast, vil der blive færre af.’ (Virksomhed i bygge- og anlægsbranchen) 
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De interviewede virksomheder prioriterer personlige kompetencer lige så højt som eller højere end 

ingeniørfaglige kompetencer ved ansættelse af ingeniører i rådgivningsfunktioner. Årsagen er, at 

rådgivningsfunktioner ofte indebærer direkte kundekontakt, hvor kommunikation og sprog spiller 

en stor rolle. Hvor der ikke er direkte kundekontakt, vil der oftest være et tæt teamsamarbejde om at 

frembringe rådgivningsydelser, og dette stiller ligeledes krav til de personlige kompetencer. I den 

forstand vægtes kompetencekravene til henholdsvis rådgivende ingeniører og ingeniører i forsk-

nings- og udviklingsfunktioner forskelligt, idet virksomhederne prioriterer de personlige og organi-

satoriske kompetencer højere når det drejer sig om rådgivningsingeniører, end når det omhandler 

ingeniører, som beskæftiger sig med forsknings- og udviklingsopgaver. Dog viser analysen, at der 

er en tendens til, at der også stilles øgede krav til forsknings- og udviklingsingeniørernes personlige 

og organisatoriske kompetencer på grund af ændringer i organiseringen af forskning og udvikling 

og ligeledes betinget af et større fokus på de kommercielle resultater af forskning og udvikling. 

 

Forskelle i kompetencekrav til de rådgivende ingeniører er bestemt af jobfunktioner, hvor de inge-

niørfaglige kompetencer i nogle brancher vægtes mere end i andre. 

  

‘Det afhænger af jobfunktionen. Vi vægter kompetencerne forskelligt afhængig af hvil-

ken funktion der rekrutteres til. I fremtiden vil der komme større vægt på IT- og ingeni-

ørfaglige kompetencer.’ (Virksomhed i energi- og vandforsyningsbranchen) 

2.2.1. Ingeniørfaglige kompetencer  

De ingeniørfaglige kompetencer er vigtige for ingeniører nu og i 2020. Flere virksomheder gør op-

mærksomme på, at den rådgivning, de udfører, ikke kan varetages af generalister. Det gør sig f.eks. 

gældende for projektledelse, hvor opgaverne fordrer, at projektlederen har faglig/teknologisk ind-

sigt. Derfor er de ingeniørfaglige kompetencer også særdeles vigtige for rådgivningsingeniøren, og 

det vil de fortsat være frem mod 2020. Her gør de samme tendenser sig gældende som inden for 

forskning og udvikling, dvs. at en stigende kompleksitet i opgaverne stiller stigende krav til ingeni-

ørernes faglige dybde og specialisering.  

Beherske og anvende naturvidenskabelige metoder 

Rådgivningsingeniørerne skal, hvad enten de er i frontlinjen eller arbejder ’back-office’, beherske 

de grundlæggende naturvidenskabelige metoder og være opdaterede på videnskabelige nyudviklin-

ger.  

Kunne arbejde på tværs af ingeniørfaglige discipliner  

Et tværfagligt samarbejde i et projekt stiller både krav til de organisatoriske, personlige og ingeni-

ørmæssige kompetencer. Kravene til de organisatoriske og personlige kompetencer beskrives ne-

denfor, men samarbejdet stiller også krav af faglig art. For rådgivningsingeniører er det om muligt 

endnu vigtigere end for forsknings- og udviklingsingeniører, at de har tilstrækkelig indsigt i andre 

ingeniørfaglige discipliner end deres egen til at kunne vurdere betydningen af faglige problemstil-

linger udenfor deres eget felt og kan identificere kolleger eller samarbejdspartnere, som kan bidrage 

til en løsning. Større rådgivningsprojekter løses oftest i tværdisciplinære samarbejder, og her spiller 

indsigt i og evnen til at konceptualisere et givet problemkompleks med inddragelse af andre fagtek-

nologiske perspektiver en stigende rolle for kvalitet og nyskabelse i projektets leverance. I lyset af 

den stigende kompleksitet af rådgivningsydelser forventes denne kompetence at få stigende betyd-

ning (Shapiro, 2013).  
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Kunne skabe overblik over og anvende større mængder af information 

Denne kompetence kan forventes at få større vægt for rådgivningsingeniører fremover. De informa-

tionsteknologiske tendenser, som vi beskriver i Kapitel 4, vil indebære, at der genereres stadig stør-

re datamængder i forskellige proces- og produktsammenhænge. Det vil også fordre, at ingeniøren er 

i stand til at vurdere, hvilke data, det vil være relevant at opsamle i forbindelse med projekter og 

ydelser, og hvordan de kan anvendes til løbende forbedring af ydelsen. Som eksempler kan nævnes 

’smart grids’, intelligente huse og vejanlæg, som selv måler og regulerer trafikken. 

Sikre at rådgivningen overholder virksomhedens krav til standarder  

Afhængig af branche er en stor til meget stor del af de felter, som rådgivningsingeniører arbejder 

med, reguleret af standarder og lovgivning. I stigende omfang vil der i forbindelse med større råd-

givningsopgaver også være etiske spørgsmål, som skal inddrages. Det kræver, at ingeniøren formår 

at se opgaveløsningen og projektet i et bredere livscyklusperspektiv.  

2.2.2. Organisatoriske kompetencer 

Et resultat af globaliseringen af ingeniørenes arbejdsmarked er, at rådgivningsingeniøren får en be-

tydelig rolle i udvikling, implementering og fornyelse af teknologisk funderede løsninger som et 

svar på samfundsmæssige udfordringer og muligheder. Dette ses også i måden, ingeniørfagets resul-

tater kommunikeres på til offentligheden (FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, intet år). 

Hvad enten det drejer sig om brandtekniske løsninger eller forsyning af rent vand, kræver det, at 

den rådgivende ingeniør har dybe og specialiserede teknologiske kompetencer, som ingeniøren 

formår at anvende, så de skaber værdi for kunden og for virksomheden, hvor ingeniøren er ansat. 

Som det kan ses af af nedenstående uddrag af et stillingsopslag, kan en stilling som rådgivningsin-

geniør kræve meget specialiserede tekniske kompetencer kombineret med organisatoriske kompe-

tencer.  

 
Boks 2-3: Uddrag af stillingsannonce, ‘Brandingeniør’ (vores fremhævninger) 

Dine opgaver bliver: 
 

 Præskriptiv og funktionsbaseret brandsikring 

 Brandstrategirapporter, brandteknisk dokumentation og brandplaner 

 Brandtekniske analyser, herunder CFD- og evakueringssimuleringer 

 Drifts- og vedligeholdelsesplaner 

 Projektledelse, fagspecifik som tværfaglig 

  
Dine kvalifikationer er: 
 

 Master i brandsikkerhed 

 Har erfaring inden for branchen som rådgiver, brandinspektør, myndighedsbehandler 

 Har lyst og evner til at videreudvikle forretningsområdet 

 Evnen til at forstå kundernes behov og kan etablere gode relationer 

 Du har nemt ved at samarbejde, så du kan indgå i et team med firmaets øvrige stab 

 Du har en fleksibel og positiv indstilling til arbejdet, og du har lyst til et selvstændigt job, hvor 
du er aktivt er med til at sikre, at vores ydelser opnår vores kunders fulde tilfredshed 
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Stillingsopslaget lægger bl.a. vægt på forretningsforståelse, ligesom de fleste af de interviewede 

virksomheder. Det er i stigende grad væsentligt for en rådgiver at kunne forstå både sin egen og 

kundens forretning og kunne sætte sine teknologisk funderede ydelser ind i en forretningsmæssig 

sammenhæng, så der skabes værdi for kunden. 

 

‘Ingeniørerne i 2020 skal kunne rådgive på kundens boldbane samtidig med, at de har 

en solid teknisk indsigt. Teknologi kombineret med en kommerciel forståelse bliver alt-

afgørende.’ (IT- og telekommunikationsvirksomhed) 

 

En enkelt af de interviewede virksomheder vurderer, at en øget forretningsforståelse hos rådgiv-

ningsingeniørerne vil bidrage til at udvide virksomhedens ydelsespalet således, at der opstår nye 

jobfunktioner for rådgivningsingeniørerne, hvor teknisk rådgivning knyttes tættere til forretnings- 

og ledelsesmæssig rådgivning: 

  

‘Det kan der sagtens gøre. Det vil især handle om at rådgive virksomheder om forskel-

lige aspekter, der har med deres forretningsudvikling og -ledelse at gøre.’ (Virksomhed 

indenfor rådgivning- og videnservice) 

 

På tværs af brancher påpeger virksomhederne, at det i 2020 ikke længere vil være tilstrækkeligt at 

have dybe ingeniørfaglige kompetencer, hvis disse ikke kan kombineres med en solid forretnings-

forståelse. Ingeniørerne skal have forretningssans og kommerciel forståelse. 

 

‘Ingeniører skal i højere grad kunne tænke kommercielt i løsningen og udviklingen af 

nye produkter.’ (Virksomhed i bygge- og anlægsbranchen) 

Ledelse og styring af komplekse, ofte tværnationale projekter  

For rådgivningsingeniører, som arbejder med større projekter, vil det i 2020 være afgørende, at de 

behersker projektledelse på et andet niveau end det, der kræves i dag. Store rådgivningsprojekter vil 

i stigende omfang bestå af underleverancer fra andre virksomheder, som skal bringes til at spille 

sammen, fysisk såvel som organisatorisk.  

 

‘Jeg tror, vi vil komme til at ansætte flere ingeniører, der ved noget om at lave, drive, 

lede og agere i projekter. Vi ved i dag en masse om offshore, men vi mangler folk, der 

kan drive det videre.’ (Ingeniør i energi- og vandforsyningsindustrien). 

 

De planlagte infrastrukturprojekter i Danmark vil være med til at øge efterspørgslen på sådanne 

kompetencer, fordi underleverandører fra forskellige lande kan forventes at indgå i flere projekter. 

Delydelser i infrastrukturprojekter frembringes i stigende grad af forskellige virksomheder i mange 

lande. Det giver udfordringer i forhold til såvel styringen af delleverancer som til ledelse, hvad an-

går den samlede risikostyring i forhold til økonomi, tidsstyring, regelsæt mv. 

 

Flere af de interviewede virksomheder peger på, at den øgede kompleksitet i deres projektporteføl-

jer medfører, at de også vil stille større formelle krav til rådgivningsingeniører om, at de skal tilegne 

sig avancerede projektledelseskompetencer. Det gør sig bl.a. gældende for ingeniører i råstofudvin-

dingsbranchen, hvor ingeniører (specialiseret i elektronteknologi, mekanik og maskiner) i 2020 skal 

have flere kompetencer inden for projektledelse 
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2.2.3. Personlige kompetencer 

De skærpede krav til projektledelseskompetencer har tæt sammenhæng til et stigende krav om at 

kunne samarbejde på tværs af faggrupper, specialer og nationaliteter.  

 

‘Det at kunne samarbejde internationalt er helt afgørende. Det udgør en af vores væ-

sentligste konkurrenceparametre.’ (Virksomhed indenfor bygge- og anlægsindustrien) 

 

Hvor formelle projektlederuddannelser kan give ingeniører en række redskaber til at planlægge og 

styre komplekse projekter, har personlige kompetencer og gennemslagskraft betydning for det at 

kunne sætte faglige, nationale og kulturelle forskelligheder i spil i arbejdet mod et fælles mål og 

resultat inden for de aftalte rammer. Det har ikke mindst betydning, når forskellige faggrupper med 

forskellig kulturel og sproglig baggrund skal arbejde sammen, især hvis dette foregår i virtuelle 

team. 

 
Boks 2-4: Ledelse af virtuelle team

11
 

Udfordringer for ledelse af og samarbejde i virtuelle team: 

 Kulturelle forskelle og vanskeligheder med kommunikation og forståelse kan resultere i mangel på 
fælles fodslag, tillid og fælles ansvar mellem teammedlemmer 

 Undladelse af etablering af mål og standarder 

 Manglende evne til at samarbejde og drage fordel af forskellige perspektiver, viden, talent og eksper-
tise. 

 Vanskeligt at engagere teammedlemmer i at levere de bedste resultater  

 

At imødegå disse udfordringer fordrer at projektlederen kan: 

 Opretholde et højt kommunikationsniveau mellem alle teammedlemmer 

 Fremelske en kollaborativ tankegang i teamet 

 Klart fastslå teamets formål og mål 

 Fastsætte standarder for præstationer 

 Tilegne sig og anvende en coaching-tilgang til distanceledelse 

 Belønne eller fejre projektets milepæle og succeser. 

 

I takt med, at flere offentlige projekter opererer med en totalleverandør, som styrer alle underentre-

priser, bliver opgaven mere kompleks. Derfor vægtes selvledelse også som en væsentlig kompeten-

ce for den rådgivende ingeniør. En selvledende ingeniør tænker i helheder og systematisk og er så-

ledes i stand til at planlægge egen tid og opgaver ind i en større og kompleks helhed.  

 

‘Der bliver ikke så store ændringer. Der bliver mere tidspres, hvilket stiller krav til den 

personlige stresstærskel og fleksibilitet. Men ellers ikke.’(Virksomhed indenfor rådgiv-

ning og videnservice) 

 

I takt med at flere ingeniørprojekter udbydes som totalentrepriser, hvor den ledende kontrakthaver 

har en række underleverandører, bliver sprogkravene og de interkulturelle kompetencekrav øget, 

hvad enten det drejer sig om projekter i Danmark eller projekter i udlandet. I den forbindelse skær-

pes kravene også til risikostyring, da der fra land til land kan gælde vidt forskellige normer og reg-

                                                 
11 Kilde:  (Eidson, 2009) 
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ler. Fordi en manglende indsigt i lokale normer og regler kan koste dyrt, også hvad angår forsinkel-

ser i forhold til leveranceaftaler, har interkulturelle kompetencer mange facetter.  

2.3. Produktionsingeniøren 

I dette afsnit ser vi nærmere på produktionsingeniørens nuværende jobfunktioner, forventninger til 

jobfunktioner i 2020 samt de tilknyttede kompetencekrav.  

 

Oversigten på næste side gengiver summarisk de centrale pointer. Oversigten viser, hvilke arbejds-

opgaver og kompetencebehov, der gør sig gældende i dag, samt hvilke arbejdsopgaver og kompe-

tencebehov, der bygges ovenpå i 2020. 

 

 2013 2020 

Arbejdsopgaver 

 

 Branche- og job-afhængige 

 Analysere og styre arbejdsgange 

 Planlægge ny produktion 

 Indføre ny teknologi, i stigende grad 
automatiserede produktionssystemer 

 Opbygge og vedligeholde kvalitetssty-
ringssystemer 

 Ledelse af produktionen 

 Salg af teknologiske løsninger 

 Optimering af processer og materiale-
forbrug 

 Design og implementering af automati-
onsteknologi, optimering af processer i 
relation til dette 

 Opgaverne knyttes i højere grad op på 
avanceret fleksibel fremstilling 

 Styre opsamling og behandling af data, 
ikke alene i egen produktion, men i hele 
værdikæden 

 Styring af fleksibel produktion 

 Håndtering af materialer i nanoskala 

 Håndtere avancerede materialeteknolo-
gier ud fra et livscyklus-perspektiv 

 Fokus på bæredygtighed i produktions-
processer; inden for bioteknologi forven-
tes stigende brug af biologiske enzymer 
til at reducere miljøbelastningen 

 Løbende samspil med forskning og ud-
vikling omkring udvikling og implemente-
ring af fleksible robotter  

 Virtuel simulation og analyse af proces-
ser 

 Indføre avanceret robotteknologi og 
sikre sammenspil med andre processer 

 Arbejde med højpræcisionsteknologier 

 Udnytte nano-coating af materialer 

 Arbejde med fleksibilisering ved hjælp af 
f.eks. additive produktionsteknologier 
(3D-print) 

 Tættere samarbejde med leverandører 
og kunder om udvikling og design af 
løsninger 
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 2013 2020 

Kompetencebehov 

Ingeniørfaglige  

kompetencer 

 Beherske og anvende naturvidenskabe-
lige metoder 

 Kunne arbejde på tværs af ingeniørfag-
lige discipliner (f.eks. IT, elektronik, me-
kanik og/eller kemi) 

 Kunne skabe overblik over og anvende 
større mængder af information 

 Kunne identificere, beskrive og løse 
tekniske problemer 

 Kunne sikre, at produkter overholder 
virksomhedens krav til kvalitet 

 Evne til at forstå og udvikle komplicere-
de teknologiske systemer 

 Virtuel simulering i udvikling af materia-
leegenskaber med henblik på at reduce-
re omkostninger i forbindelse med mate-
riale udvikling 

 Kunne designe med anvendelse af 
kompositter  

 Har indsigt i og formår at anvende inno-
vationspotentialerne inden for nanotek-
nologi, materialeteknologi, avanceret 
produktionsteknologi i applikationsøje-
med og med fokus på at reducere energi 
anvendelse og miljøbelastninger 

 Mere avancerede digitale udvikler- og 
brugerkompetencer  

 Indsigt i systemer til behandling og ana-
lyse af store datamængder 

 Beherskelse af en bredere palet af IT-
værktøjer 

 Øget indsigt i tekniske løsningers rolle i 
kunders forretning og sammenhænge 

 Øgede krav om ‘STEM skills’ på højt 
niveau 

Organisatori-

ske kompeten-

cer 

 Kunne planlægge og rationalisere pro-
duktionsprocesser 

 Kunne styre indførelse af ny teknologi 
(projektstyring og projektledelse) 

 Kunne planlægge egen tid og opgaver 
(selvledelse) 

 Kunne samarbejde på tværs af faggrup-
per. 

 Øgede krav om forretningsforståelse 

 Øgede krav til at kunne deltage i eller 
lede virtuelle og tværnationale team, 
som indfører teknologi på tværs af kon-
cernen 

Personlige  

Kompetencer 

 Kunne vurdere fordele og ulemper - 
herunder økonomiske konsekvenser - 
ved alternative handlingsmuligheder og 
beslutninger) 

 Kunne tænke kritisk (kunne ‘tænke ud af 
boksen’ og identificere løsninger) 

 Kunne kommunikere (være i stand til at 
kommunikere et budskab klart og for-
ståeligt) 

 Kunne samarbejde med personer med 
en anden kulturel baggrund 

 Kunne tale fremmedsprog. 

 Stigende vægt på interkulturelle kompe-
tencer  

 Stigende vægt på kommunikation med 
andre faggrupper 

 Stigende vægt på sproglige kompeten-
cer (flere fremmedsprog) 

 

Overskriften Produktionsingeniør skal ikke forveksles med uddannelsesretningen af samme navn. 

Ordet dækker i denne sammenhæng over stillingsfunktioner, som omfatter ledelse af produktion, 

planlægning og styring af teknologi samt teknisk salg. Produktionsingeniører er hovedsagelig ansat 

i fremstillingsvirksomheder.  
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De interviewede virksomheder lægger mest vægt på de ingeniørfaglige kompetencer. Til gengæld 

vurderer de interviewede virksomheder, at de fleste ændringer vil være knyttet til de organisatoriske 

og personlige kompetencer. Derfor havde de mange kommentarer til disse kompetencer. Virksom-

hedernes forventninger til ændringer frem mod 2020 ses i Figur 2-4. Som det ses, er det ganske få 

virksomheder, som forventer markante ændringer i selve jobfunktionen. Der er dog forventninger 

om større ændringer af de konkrete kompetencer, som er nødvendige for at varetage jobbene. Dan-

ske fremstillingsvirksomheder har været internationalt førende i forhold til at udnytte mulighederne 

i avanceret automationsteknologi. En analyse gennemført af Teknologisk Institut viser også, at virk-

somhederne er i gang med at integrere nanoteknologi i overfladebehandling, og at brugen af nano-

teknologi inden for overfladebehandling vil få større udbredelse i dansk produktion i de kommende 

år. En af de store usikkerheder er imidlertid, hvor hurtigt forsknings- og udviklingsresultater inden 

for inden for nano-strukturerede og nano-forstærkede materialer vil vinde indpas i selve produktud-

formningen i fremstillingsindustrien (Andersen, T., Kofoed, S. D., & Kristensen, H. V., 2009). 
 

Figur 2-4: Virksomhedernes forventninger til ændringer i produktionsingeniørers jobfunktioner 2020 

 
Teknologisk Instituts interviewundersøgelse 2012 (14 virksomheder) 

 

Også her ser virksomhederne globaliseringen og udviklingen af informationsteknologi som nogle af 

de væsentligste forandringsfaktorer. Produktionen vil i stigende grad være integreret i værdi- og 

forsyningskæder understøttet af teknologier som RFID og udviklingen af tingenes internet.
12

 Det 

har også konsekvenser for en øget grad af specialisering, og for de virksomheder, som formår at 

placere sig strategisk i værdikæden, medfører udviklingstendenserne, at disse virksomheder i øget 

omfang bliver udviklingspartner. 

 

Internationale analyser peger på, at der vil være behov for fagteknologisk efteruddannelse på flere 

områder. Inden for robotteknologi ansætter man i dag typisk softwareingeniører, produktionsinge-

niører og elektroingeniører. Der vil imidlertid være stigende behov for tværfaglige, teknologisk 

funderede kompetencer, som integrerer forskellige fagteknologiske perspektiver i udnyttelsen af 

avanceret robotteknologi med henblik på at kunne producere små serier fleksibelt og effektivt. In-

den for materialeområdet vil udviklingen inden for biobaserede materialer, overfladebehandling og 

nanoteknologi åbne muligheder for mindre miljø- og energibelastende materialer. Også dette med-

                                                 
12 Se mere herom i afsnit 4.2: Teknologiske tendenser, 61 
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fører nye kompetencekrav f.eks. inden for bioteknologiområdet og plastindustrien (Teknologisk 

Institut, 2013). 

 

Dynamikkerne i værdikæden vil også have betydning for produktionsingeniøren. For underleveran-

dører, som formår at blive systemleverandører, vil rollen som strategisk partner betyde, at produkti-

on, design og udvikling bliver en meget mere iterativ og tæt koblet proces, som fordrer innovati-

onskompetencer hos produktionsingeniørener indlejret i dybe fagteknologiske kompetencer. For 

virksomheder, der ligger længere nede i værdikæden, og som ikke indgår som udviklingspartnere i 

samme forstand, er specialisering og den fortløbende optimering på processer og materialeforbrug 

samt leverancesikkerhed afgørende konkurrenceparametre. Ligeledes kan outsourcing af dele af 

produktionen have stor betydning, idet planlægningen og styringen af produktionen bliver mere 

kompleks, jo flere dele den opsplittes i. Det stiller dels krav til de analytiske evner, dels evnerne til 

at kunne betjene avanceret styringsprogrammel, dels at produktionsingeniøren skal blive bedre til 

fremmedsprog og til at samarbejde med personer (kolleger, medarbejdere, leverandører) med anden 

kulturel baggrund. Samtidig vil produktionsingeniøren i 2020 få større kundekontakt og dermed en 

bredere kontaktflade. Flere virksomheder nævner, at der vil være et større fokus på salg inden for 

produktion af varer eller tjenester. 

 

‘Den dybe faglighed skal bevares, men det forretningsmæssige aspekt skal bygges oven-

på. Ingeniøren skal ud af specialistrollen og mere over i konsulentrollen med fokus på 

salg. ’ (Elektronikvirksomhed) 

 

I andre virksomheder vil de nye jobfunktioner primært relatere sig til introduktion af ny teknologi. 

Det stiller, uanset om det drejer sig om salg af produktionsplatforme eller implementering af avan-

ceret automationsteknologi i egen virksomhed, nye krav til produktionsingeniørens kommunikative 

og organisatoriske kompetencer, så man sikrer, at teknologien fører til de ønskede resultater. 

 

Nogle virksomheder forventer, at der vil ske en glidning, hvor de vil ansætte færre produktionsin-

geniører og flere forsknings- og udviklingsingeniører i Danmark.  

 

‘I 2020 vil der være en kombination af projektfolk, der kan styre større projekter og 

dybt specialiserede folk. De [specialister] bliver specialiserede inden for udviklingsop-

gaver, men samtidig bliver det at koordinere og kunne se helheder helt afgørende. Inge-

niørerne skal være enten superspecialister eller generalister, der kan udvikle tværfagli-

ge grupper i projektteams.’ (Virksomhed i metal- og maskinindustrien) 

 

En af årsagerne til denne udvikling er, at samspillet og dermed grænserne mellem forskning og ud-

vikling og avanceret produktion i den tidlige udviklingsfase bliver mere flydende, inden produktio-

nen sættes i serieproduktion (Shapiro, The Science, Technology and Engineering Workforce- 

Future skills, do education systems match Demand. Commissioned by EU Commission, DG 

Research, 2013). 

2.3.1. Ingeniørfaglige kompetencer  

De interviewede virksomheder og ingeniører vægter de ingeniørfaglige kompetencer, som relaterer 

sig til den teknologisk funderede viden og i mindre udstrækning ingeniørfaglige kompetencer rela-

teret til udvikling og omsætning af viden til f.eks. produkter og produktdesigns. I den forstand er 

der en vis modsætning til resultaterne fra internationale empirisk funderede analyser, som vægter, at 

produktionsingeniørerne til stadighed har kompetencerne til løbende at kunne spotte og omsætte 
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teknologisk innovation i produkter med unik funktionalitet som refereret ovenfor. En væsentlig år-

sag til disse forskelle skønnes at være, at kategorien ‘produktion af varer eller tjenester’ i denne 

analyse omfatter virksomheder, hvor ingeniører primært beskæftiger sig med teknologimanage-

ment, produktstyring, teknisk salg, service og certificering. 

 
Boks 2-5: Stillingsopslag for produktionsingeniør/produktionsteknolog i vindmølleindustrien 

‘Som produktionsingeniør/produktionsteknolog vil dine arbejdsopgaver bl.a. bestå af koordinering mellem 
produktionsområderne Planlægning, Logistik, Warehouse, Master Data og Indkøb. 

 Sikring af et optimalt flow af varer til produktionen 

 Design af ny produktionsopsætning 

 Koordinering og implementering af nye emner til produktionen 

 Løbende kvalitetssikring og optimering af såvel eksisterende som nye SAP-processer  

 Oprettelse og vedligeholdelse af rute- og workcenter opsætning 

 Vedligeholdelse af styklistestruktur‘ 

 

 Frem mod år 2020, forventer flere af de interviewede virksomheder imidlertid, at der i 2020 dels 

vil være brug for flere specialiserede produktionsingeniører med dyb faglig viden inden for f.eks. 

mekaniske konstruktioner, dels vil det også være en forudsætning, at produktionsingeniører kan 

bidrage til forretningsudvikling. Hvor den generelle forretningsudviklingskompetence, der f.eks. var 

opnået gennem en MBA var i højsædet for nogle år siden, så viser analyser, at virksomheder i sti-

gende omfang vægter den dybe faglighed som vejen til forretningsudvikling, fordi teknologierne er 

blevet mere komplekse, og fordi specialisering er vejen til at øge konkurrenceevnen (Shapiro, 

2013). Tendensen til en øget specialisering, som man ser i mange viden- og teknologiintensive virk-

somheder, slår igennem i den forstand, at færre virksomheder efterspørger generalister. 

2.3.2. Organisatoriske kompetencer  

I dag vurderes de ingeniørfaglige kompetencer at være vigtigst, men det er i stigende grad ikke til-

strækkeligt ‘kun’ at have teknisk indsigt. Allerede nu stiller optimeringsprojekter ved hjælp af mo-

deller som LEAN eller Six Sigma store krav til produktionsingeniørens organisatoriske (og person-

lige) kompetencer, idet disse modellers succes beror på ledelsens evne til at involvere og motivere 

medarbejderne. Fremover vil styringen imidlertid, foruden samarbejde og motivation af medarbej-

dere på et arbejdssted eller på flere arbejdssteder i et land, kræve ledelse og styring af processerne 

og inddragelse af medarbejderne på tværs af landegrænser. Ligeledes vil produktionsingeniører, der 

er beskæftiget med teknisk salg, i stigende grad skulle forstå forretninger, som er forankret i andre 

lande og kulturer, som forudsætning for, at investeringer i teknologi giver det forventede afkast. 

Produktionsingeniører skal i stigende kunne identificere problemer og behov hos virksomhedskun-

der, der opererer under forskellige forretningsmæssige rammebetingelser og tænke det ind allerede i 

designfasen. Det fremgår blandt andet af tidligere analyser udarbejdet af Teknologisk Institut (Sha-

piro, 2013; Teknologisk Institut, 2013a). Netop samspillet og evnen til at kunne udvikle løsninger i 

samspil med andre vurderes fremover af flere virksomheder at udgøre en central organisatorisk 

kompetence. Kravet til disse kompetencer vil ikke ændres rent indholdsmæssigt, men i fremtiden vil 

man forvente, at flere ingeniører har disse kompetencer. I praksis betyder det også, at produktions-

ingeniøren løbende i sin karriere skal være opdateret på de teknologifelter, som han/hun arbejder 

indenfor i takt med, at de er markedsmodne. Vores resultater peger ikke på en sammenhæng mellem 

branche og prioritering. Det er snarere den enkelte virksomheds produktionsaktiviteter og produkt-

portefølje, der afgør, hvilke kompetencer, der vurderes at være vigtige.  
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‘Nu er det de ingeniørfaglige kompetencer, der er vigtigst, men i 2020 vil det ændres til 

de organisatoriske. Ingeniøren i 2020 skal kunne samarbejde med andre og formidle 

budskabet kommercielt.’ (Virksomhed metal- og maskinindustrien) 

 

‘De ingeniørfaglige kompetencer skal jo til for at kunne løse de konkrete opgaver, men 

de øvrige kompetencer skal jo til for at kunne indgå i organisationen og for at kunne 

fungere i et job.’ (Elektronikvirksomhed) 

 

‘Den perfekte ingeniør er dygtig faglig (men er ikke den dygtigste). Han har en kom-

merciel forståelse, hvor han tilpasser sig kundens behov. Har man f.eks. stillet tilstræk-

kelig nok hv-spørgsmål? I teamsammensætningen kan der tages højde for forskellige ty-

per af ingeniørfaglige kompetencer, men de personlige kompetencer afgør, om det bli-

ver et frugtbart samarbejde.’ (Virksomhed i IT- og telekommunikationsbranchen) 

 

Flere virksomheder understreger, at opgaverne bliver mere og mere komplekse, og at det er kom-

pleksiteten, der i stadig stigende grad vil udfordre de danske ingeniørfaglige kompetencer. Kom-

pleksiteten peger også på, som internationale analyser understreger, at evnen til at forstå komplekse 

systemer og ændringer i sådanne systemer (dvs. hvad er det for en kontekst, en given teknologiplat-

form, komponent eller produkt skal anvendes i), skal medtænkes i design af løsningen og i tæt sam-

spil med kunden (Massachusetts Institute of Technology, 2012).  

 

Den øgede globale produktion af ingeniører specielt i Kina medfører, at danske virksomheder i sti-

gende omfang skal konkurrere på et højt viden- og serviceindhold, og det skaber et innovationspres, 

ligesom grønne afgifter gør det.  

2.3.3. Personlige kompetencer 

Mange virksomheder nævner, at danske ingeniører i dag adskiller sig fra udenlandske ingeniører 

ved, at de er bedre til at anskue problemstillinger fra flere vinkler, og at de tør udfordre og stille 

spørgsmålstegn til handlingsanvisninger og eksisterende praksis. Flere respondenter uddybede de 

personlige og organisatoriske kompetencer og understregede behovet for, at ingeniører kan samar-

bejde med leverandører og/eller kunder.  

 

‘Arbejdstilgangen og indstillingen hos ingeniøren og især det at kunne performe under 

mange forskellige vilkår og rammer er afgørende.’ (Virksomhed i bygge- og anlægs-

branchen) 

 

‘Det er en kombination af alle tre typer af kompetencer. Det faglige grundlag skal være 

i orden. Men det er de sociale og personlige kompetencer, der er afgørende for, at du 

beholder jobbet. Det er for dyrt at ændre på sidstnævnte.’(Virksomhed indenfor rådgiv-

ning og videnservice) 

 

‘Det var værre. De personlige og så de faglige og så de organisatoriske i denne række-

følge.’ (Virksomhed, i plast-, glas- og betonindustrien) 

 

‘Nu ingeniørfaglige - i 2020 vil det ændres til de organisatoriske (kunne samarbejde 

med andre og kunne kommunikere budskab).’ (Virksomhed i metal - og maskinindustri-

en) 
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Evnen til at arbejde i team og på tværs af faggrupper og funktioner bidrager samlet set til, at danske 

ingeniører bedre kan spotte og udnytte innovationspotentialer drevet af forandringer i de eksterne 

omgivelser. Det betyder også, at de har en agilitet, som er vigtig i forhold til inkrementel innovati-

on. Virksomhederne ser dette som en styrke, som skal bevares og udbygges, idet omskiftelighed i 

tiltagende grad er et vilkår.  

 

Med blik på 2020 fremhæver mange af de virksomheder, vi har interviewet, at omfanget og intensi-

teten af tværnationalt samarbejde med konsekvenser for produktionen vil øges markant frem mod 

2020. Det kræver, at produktionsingeniørerne lærer at blive mere lyttende. Især fremhæver flere 

virksomheder, at dette er vigtigt i forbindelse med samarbejde med asiatiske lande.  

 

‘Ingeniøren skal fremover være i besiddelse af et ‘globalt mindset’, dvs. evnen til at 

kunne forstå andre kulturer. Vi bevæger os væk fra den tid, hvor man kunne sidde og 

‘nørde den’ i et hjørne. Langt de fleste ingeniører i år 2020 skal være team playere. I 

dag rekrutterer vi så bredt, at vi næsten altid vil kunne finde den rette faglige profil, 

men det er de personlige kompetencer, der afgør, om vedkommende bliver i jobbet.’ 

(Virksomhed indenfor rådgivning og videnservice) 

 

Kravene til produktionsingeniørens personlige kompetencer vil vokse frem mod 2020 og udviklin-

gen af et globalt mindset (forstået som evnen til at kunne arbejde på tværs af kulturer og nationalite-

ter og forretningsområder) bliver helt central. 

2.4. Ledelsesingeniøren 

I dette afsnit ser vi nærmere på ledelsesingeniørens nuværende jobfunktioner, forventninger til job-

funktioner i 2020 samt de tilknyttede kompetencekrav.  

 

Oversigten nedenfor gengiver summarisk de centrale pointer. Oversigten viser, hvilke arbejdsopga-

ver og kompetencebehov, der gør sig gældende i dag samt hvilke arbejdsopgaver og kompetencebe-

hov, der bygges ovenpå i 2020. 

 

 2013 2020 

Arbejdsopgaver 

 

 Topledelse 

 Funktionsledelse (f.eks. produktionsche-
fer, IT-chefer, supply chain managers) 

 Faglig (sektions-, teamledelse) 

 Innovationsledelse 

 Teknologiovervågning 

 Personaleledelse 

 Økonomistyring 

 Øget fokus på internationale muligheder 
og risici 

 Øget fokus på internationale rekrutte-
ringsmuligheder 

 Øget fokus på at forstå tidlige og svage 
signaler i markedet- strategisk brug af 
’big data i forretningsudvikling 

 Fokus på strategiske muligheder i relati-
on til teknologisk konvergens 
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 2013 2020 

Ingeniørfaglige  

kompetencer 

 Kunne beherske og anvende naturvi-
denskabelige metoder 

 Kunne arbejde på tværs af ingeniørfag-
lige discipliner (f.eks. akustik, elektronik, 
IT og/eller kemi) 

 Kunne have overblik over og anvende 
større mængder af information 

 Kunne identificere, beskrive og løse 
tekniske problemer 

 Kunne sikre, at produkter overholder 
virksomhedens krav til kvalitet 

 Kunne udvikle og omsætte ny viden til 
nye produkter, løsninger og services  

 Kunne opsøge ny faglig viden og holde 
sig opdateret inden for det ingeniørfagli-
ge felt  

 Ajourført og dyb forståelse for eksiste-
rende og nye teknologier, og kombinati-
oner af teknologier som har strategisk 
betydning for forretningen  

 Stigende vægt på alle ingeniørfaglige 
kompetencer 

 

Organisatori-

ske kompeten-

cer 

 Kunne planlægge andres tid og opgaver  

 Kunne samarbejde på tværs af faggrup-
per 

 Kunne supervisere projekter 

 Kunne skabe en klar rollefordeling 
blandt medarbejdere 

 

 Kunne kommunikere mål og visioner til 
medarbejdere, kunder, samarbejdspart-
nere og øvrige interessenter (for ek-
sempel aktionærer) Beherske virtuel le-
delse i forhold til team, afdelinger og le-
verandører i mange lande  

 Kunne udvikle og sikre rammerne for 
teknologisk innovation i virksomheden 
og dens værdikæde 

 Kunne koble teknologi-service og inno-
vation- som muligheder for at skalere og 
differentiere markedsindgreb 

 Sikre, at medarbejderne løbende har 
indsigt i de relevante teknologier og om-
råder for teknologisk konvergens 

 I stigende grad forstå og sikre sammen-
hæng i virksomhedens interne og eks-
terne systemer og flows 

 Sætte rammer for et tættere samarbejde 
med leverandører og kunder om udvik-
ling og design af løsninger 

  

Personlige  

Kompetencer 

 Kunne tænke kritisk (at kunne ‘tænke ud 
af boksen’ og identificere løsninger) 

 Kunne kommunikere (være i stand til at 
kommunikere et budskab klart og for-
ståeligt) 

 Kunne samarbejde med personer med 
en anden kulturel baggrund 

 Kunne motivere medarbejdere og skabe 
engagement og trivsel 

 Kunne udvise anerkendelse og støtte 
medarbejdere i deres udvikling 

 Øget fokus på tværnational og tværkul-
turel forståelse 

 Ledelseskommunikation på flere sprog 

 Kunne motivere medarbejdere på di-
stance 

 Kunne motivere medarbejdere med 
forskellig kulturel baggrund 
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 2013 2020 

 Kunne tager initiativ til aktiviteter og 
gennemføre evt. ændringer 

 Være visionær og strategisk 

 

Begrebet ledelsesingeniør defineres som ingeniører med enten topledelsesansvar, funktionsledelses-

ansvar eller fagligt ansvar for et givent projektområde.  

 

Flere af de interviewede virksomheder har ansat ingeniører på ledelsesposter. Det drejer sig om i alt 

23 af de 58 globalt orienterede virksomheder.  

 

Virksomhederne forventer alle, at ledelsesingeniørernes jobfunktioner vil ændres i de kommende år. 

Ændringerne relaterer sig både til måden at løse opgaverne på men også til ændringer i jobfunktio-

ner.  

Flere ledelsesopgaver relateret til forretningsudvikling  

Flertallet af virksomheder og ingeniører forventer en øget andel af job inden for funktioner, der re-

laterer sig til ledelse generelt og projektledelse i særdeleshed. Det er imidlertid ikke nødvendigvis 

ledelse, som vi kender det i dag. I 2020 skal ledere have større fokus på strategi og økonomi. De 

skal i endnu højere grad kunne kombinere teknologisk indsigt med organisatorisk forståelse og 

kunne anvende denne viden til at tænke nyt og strategisk. Det gælder for både ingeniører med hen-

holdsvis fagligt ansvar for et givent projektområde, topledelsesansvar eller funktionsledelsesansvar. 

Fremtidens ledelsesingeniører skal være i stand til at udarbejde overordnede planer for udvikling og 

vækst i eksisterende forretningsområder, men også inden for nye globale tværfaglige forretningsom-

råder. Samtidig skal ledelsesingeniører blive bedre til at vurdere tekniske problemstillinger i et sam-

fundsmæssigt perspektiv.  

 

En lignede opdeling af ledelsesopgaver findes i den internationale litteratur, hvor der sondres mel-

lem kerne arbejdsopgaver for ledelsesingeniører indenfor fire områder: 1) tekniske arbejdsopgaver 

2) finansielle arbejdsopgaver, 3) management opgaver (ledelse i forhold til systemer og drift og 

optimering af processer) og 4) opgaver relateret til lederskab (ledelse af medarbejdere). 

 

 ‘Vi vil gå væk fra den meget teknisk orienterede ledelse til mere fokus på strategi og 

økonomi.’(Virksomhed i Plast-, glas- og betonindustrien) 

 

 ‘Jobfunktioner som relaterer sig til ledelse, processtyring og forretningsmodeller vil 

der blive mere af og flere job indenfor.’ (Virksomhed inden for IT- og Telecom) 

 

Flere virksomheder udtrykker eksplicit, at forretningsforståelse er en forudsætning for at kunne va-

retage ledelsesopgaver. 

 

 ‘Jo mere de [ingeniørerne] får den forretningsmæssige forståelse desto større sandsyn-

lighed er der for, at de vil stille sig i køen til de, der kan komme op i ledelsesstrukturen.’ 

(Virksomhed inden for IT og Telecom) 

Ændring i jobfunktioner skyldes øget internationalisering 

Den primære årsag til de forventede ændringer i jobfunktioner angives til at være en øget internati-

onalisering som ifølge respondenterne medfører, at der konstant er pres på virksomhederne for at 
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udvikle nye innovative og konkurrencedygtige løsninger. I kølvandet på den stigende internationali-

sering stiger antallet af konkurrenter i de fleste brancher, hvilket også tillægges en central forkla-

ringskraft af respondenterne.  

 

I modsætning til de øvrige jobkategorier (forskning og udvikling, rådgivning samt produktion af 

varer eller tjenester) angives ændret anvendelse af kendte og nye teknologier kun som forklarende 

årsag af et fåtal af virksomheder. I de andre jobkategorier var det en af de primære årsager. Det kan 

skyldes, at respondenter inden for kategorien virksomhedsledelse i højere grad beskæftiger sig med 

de overordnede strategiske linjer i virksomheden som f.eks. udvikling af nye forretningsområder, 

outsourcing mv., mens de i de andre kategorier har et større teknologisk fagligt fokus. 

2.4.1. Ingeniørfaglige kompetencer 

Blandt de interviewede virksomheder anses de ingeniørfaglige kompetencer for at være de vigtigste.  

Selv om mange ingeniører har ledelsesfunktioner, så er disse i høj grad knyttet til ledelse af produk-

tion eller teknisk projektledelse, hvor selve kompleksiteten i produktionen eller ingeniørprojekterne 

skærper kravene til den fagteknologiske udvikling. Hvis virksomhederne skal udnytte kernekompe-

tencer og kerneteknologier i forhold til nye markeds- og innovationsmuligheder, kræver det en kob-

ling af dyb teknologisk/faglig viden med forståelse af grundforretningen. Ledelse af innovation 

kompliceres også af, at innovation i stigende omfang vil foregå i samspil med kunder og strategiske 

system underleverandører. 

 

Det er forholdsvis nemmere at uddybe ledelsesingeniørens forretningsmæssige kompetencer som 

supplement til de fagteknologiske kompetencer, end det er at efteruddanne en generalist til at lede 

teknologisk funderede innovationsprocesser. Derfor efterspørger flertallet af ledelsesingeniører også 

ansatte, som har en dyb ingeniørfaglig specialistviden (indenfor f.eks. maskiner og stål) fremfor 

generalister. Dette slår også igennem i internationale analyser. Således efterspørges personer med 

en bredere merkantil og ledelsesmæssig baggrund i mindre omfang til ledelsesfunktioner i teknolo-

gisk funderede virksomheder, end man så for nogle år siden. Endelig ser man også både nationalt og 

internationalt, at mange virksomheder har optimeret virksomhedsprocesser ved at skære i antallet af 

ledelseslag og personer med brede ledelsesfunktioner (Shapiro, The Science, Technology and 

Engineering Workforce- Future skills, do education systems match Demand. Commissioned by EU 

Commission, DG Research, 2013). 

 

De interviewede virksomheder udpeger desuden evner til at kunne samarbejde på tværs af kulturer 

samt til at kunne tage højde for rentabilitet og økonomiske foranstaltninger som centrale for ingeni-

ører på ledende poster. 

 

‘På projektledelsesposterne vil de danske ingeniører være i overvægt i år 2020. Det 

kræver, at vi skal styrke ingeniørerne indenfor projektledelsesdisciplinen (dvs. teknisk 

ledelse af projekter, ledelse mennesker, forståelse for den økonomiske styring af et pro-

jekt).’(Virksomhed indenfor landbrug og råstofudvinding) 

 

 ‘ [En dygtig ledelsesingeniører vil i 2020 være kendetegnet ved at have kompetencer inden-

for]ledelsesmæssig forståelse og uddannelse kombineret med den tekniske viden’ (Virksomhed 

indenfor elektronik) 

 

Nogle af respondenterne kan ikke pege på specifikke kompetencebehov, hvilket illustreres i følgen-

de citat: 
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[Hvilke kompetencer, der er vigtigst, er] Afhængig af jobfunktionen. Men indenfor F&U er 

det vigtigt, at kunne tilegne sig ny viden og have drivet til at udvikle. I forbindelse med ledelse 

er det nogle lidt blødere kompetencer der tæller, men den tekniske indsigt/forståelse skal sta-

dig være på plads. (Virksomhed indenfor IT og telecom) 

 

Citatet understreger, at ingeniører med lederopgaver f.eks. skal prioritere innovationssatsninger på 

et meget mere komplekst grundlag, som både relaterer sig til teknologisk funderede innovationsmu-

ligheder, men i høj grad også til latente efterspørgselsmekanismer med globalt potentiale.  

 

Derfor er de strategiske innovationssatsninger som grundlag for lancering af helt nye produkter i 

modsætning til forbedring af eksisterende produkter blevet færre i antal pr. år, samtidig med at disse 

satsninger har meget høj ledelsesmæssig bevågenhed. Risikohåndtering skal også tænkes ind, inden 

produktudvikling overhovedet sættes i gang, da det ellers kan koste virksomheden dyrt, og netop 

fordi kravene kan være meget forskellige i forskellige delmarkeder, øger det kravene til at kunne 

koble teknologiske innovationspotentialer med forretningsmæssige muligheder og krav fra omver-

denen. 

2.4.2. Organisatoriske kompetencer 

Virksomhederne vurderer, at faglighed i 2020 fortsat skal være det bærende element, men at de øv-

rige kompetencer skal bygges ovenpå. Det er kompetencer, som relaterer sig til evnen til at samar-

bejde på tværs af kulturer og faggrupper samt sproglige og kommunikative kompetencer. 

 

‘Der vil være større krav til den faglige ledelse og faglighed grundet mere internatio-

nalt samarbejde på tværs af fag og kulturer.’(Ingeniør ansat i bygge- og anlægsbran-

chen) 

 

‘Der vil blive endnu større krav til at kunne omsætte viden til nye produkter/løsninger.’ 

(Ingeniør i fødevare-, transportmiddel- og møbelindustrien). 

 

Virksomhedsstørrelse og internationaliseringsform har ikke betydning for forventningen til ændrin-

ger i ingeniørernes fremtidige kompetencer. 

 

En anden central organisatorisk kompetence som leder vil være rekruttering og fastholdelse af ar-

bejdskraft. Det nævnes ikke i virksomhedsinterviewene. Flere internationale analyser peger dog på, 

at der i de kommende år vil være store ledelsesmæssige udfordringer forbundet med rekruttering af 

de mest talentfulde kandidater på grund af en stigende internationalisering og dermed større konkur-

rence om de særlige talentfulde medarbejdere. Ledere skal derfor fremover være i stand til at finde 

nye måder at skabe loyalitet hos medarbejdere blandt andet ved at uddelegere opgaver og lede mere 

forskelligartede og uafhængige team men også finde nye måder at tiltrække nye medarbejdere til 

virksomheden. Dette er blandt en af konklusionerne i Hay Gruppens mega trends for ledere frem 

mod 2030. (Hay Group, 2012;) 

 

Et andet studie, der afdækker særlige uddannelsesforløb på MIT for ledelsesingeniører, understreger 

vigtigheden af ledelsesingeniørers evne til at identificere organisatoriske problemer i virksomheden 

og turde have modet (’attitude’) til at ændre dem bliver afgørende (Gordon, 2011). 
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2.4.3. Personlige kompetencer 

Følgende personlige kompetencer blev af virksomhederne vurderet som meget vigtige eller vigtige.  

 

 At kunne tænke kritisk (at kunne ‘tænke ud af boksen’ og identificere løsninger) 

 At kunne kommunikere (være i stand til at kommunikere et budskab klart og forståeligt) 

 At kunne samarbejde med personer med en anden kulturel baggrund 

 At kunne tænke systemisk 

 

Vægtningen af disse kompetencer handler i høj grad om, at ingeniører i ledelsesfunktioner skal 

kunne fortælle om virksomheden i klare budskaber, som tydeliggør, hvordan virksomheden skaber 

værdi, rettet mod markedet, ansatte og aktionærer. Lederen skal kunne se muligheder, ikke mindst i 

forhold til at udnytte eksisterende kernekompetencer og kerneteknologier på nye måder, da det er en 

omkostningseffektiv vej til innovation. Endelig kræver globalisering, som tidligere nævnt, at ledere 

på alle niveauer kan begå sig i andre kulturelle kontekster for at kunne vinde markedsandele.  

I den forstand kommer ledelse til at udfolde sig i et spændingsfelt mellem ledelse som management 

og ledelse som lederskab/leadership. 

 

Flere af virksomhederne uddybede de personlige og organisatoriske kompetencer og understregede 

behovet for, at ledelsesingeniører kan identificere nye forretningsmuligheder og behov 

 

‘Grundet det store pres og konkurrencen i branchen om at kunne udvikle nye løsnin-

ger/produkter, er det ekstremt vigtigt hurtigt at kunne tilegne sig ny viden og holde sig 

opdateret. Det understøtter hele forretningsfundamentet.’ (Ingeniør i fødevare-, trans-

portmiddel- og møbelindustrien) 

 

‘Alle ansatte skal uanset funktion være meget resultatorienterede.’ (Virksomhed i byg-

ge- og anlægsbranchen) 

 

Tidligere undersøgelser af ledelsesingeniører fremhæver lige som nogle ganske få virksomheder i 

interviewundersøgelsen, at det også er nødvendigt for ledelsesingeniører at kunne håndtere de mere 

bløde og personlige værdier i form at dårligt arbejdsmiljø og stress blandt medarbejdere (IDA, 

2010a). Kompetencer, som ifølge nogle internationale analyser, først kan tilegnes gennem jobbet 

som leder (El-Baz, 2007). 

2.5. Sammenfatning 

Sammenfattende tegner der sig et billede af, at ingeniører i 2020 uanset jobfunktion skal have en 

dybere og mere specialiseret naturfaglig og teknologisk viden. Samtidig skal ingeniørerne have en 

bredere kommerciel orientering og personlige kompetencer, der kan facilitere samarbejdet med en 

bred kreds af kunder, brugere, leverandører og andre interessenter i Danmark og internationalt. Den 

dybere teknologisk funderede viden betragtes som afgørende for at kunne spotte nye teknologisk 

funderede markedsmuligheder. 

 

Såvel den internationale litteratur som de interviewede virksomheder peger på, at der i tiden mellem 

2013 og 2020 vil ske væsentlige ændringer i ingeniørers jobfunktioner, og at disse ændringer især 

kan tilskrives globalisering kombineret med teknologisk udvikling, som bliver mere kompleks, bl.a. 

på grund af teknologisk konvergens. På tværs af brancher og funktioner vil der i 2020 blive stillet 

krav om:  
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 Øget dybde i naturvidenskabelig viden og ingeniørfaglige kompetencer  

 Et forretningsmæssigt perspektiv på ingeniørydelsen  

 Evne til at udøve sin ingeniørfaglighed i en international sammenhæng.  

 

Forsknings- og udviklingsingeniører skal i 2020 kunne forstå innovationspotentialerne og applikati-

onsmulighederne, som bygger på udnyttelse af teknologisk konvergens. De skal endvidere være i 

stand til at arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter på grænsefladerne mellem kendte og nye 

teknologier. Dette kræver dybe fagteknologiske kompetencer og i lige så høj grad evnen til at ud-

vikle løsninger i samspil mellem egen og andres ekspertise, idet virksomhederne i stigende omfang 

arbejder i åbne innovationsmodeller. Desuden stilles der øgede krav til de personlige kompetencer i 

form af kommunikation (herunder kommunikation med ikke-ingeniører) og fremmedsprog, blandt 

andet som følge af ændrede innovationssamspil herunder udflytning af hele eller dele af forsknings- 

og udviklingsafdelinger til andre geografiske destinationer for at opnå nærhed til væsentlige marke-

der. 

 

For rådgivningsingeniører i 2020 vil en øget kompleksitet i de systemer, der leverer rådgivnings-

ydelser, stille skærpede krav til projektstyrings og -ledelseskompetencer, tekniske såvel som gene-

relle og personlige. Samtidig øges den teknologiske kompleksitet i rådgivningsydelser, så der også 

for rådgivningsingeniører stilles øgede krav til fagteknologisk indsigt. Øget regulering på områder 

af samfundsmæssig betydning (klima, miljø, energi, fødevarer) skærper kravene om at kunne udvik-

le løsninger, der tilgodeser disse behov og lovgivningskrav. Endelig er det i 2020 endnu vigtigere 

end i dag, at rådgiveren forstår kundens forretningsmæssige kontekst og kan tilpasse rådgivningen 

herefter.  

 

For produktionsingeniører i 2020 spiller nye materialer og teknologier en central rolle. En frem-

skreden automatisering stiller krav om beherskelse af en bred palet af IT-værktøjer til planlægning, 

simulering og styring. Nye materialer, herunder kompositter og nano-baserede materiale og biolo-

gisk baserede materialer, er tilgængelige, og ingeniøren skal have viden om deres egenskaber og 

potentialer. Teknologier til at trække data ud af produktionen er veludviklede, og produktionsinge-

niøren skal derfor have indsigt i systemer til behandling og analyse af store datamængder.  

 

Innovationer sker på langs og tværs af værdikæder, hvilket stiller store krav til produktionsingeniø-

rens forretningsforståelse, egen forretning såvel som kundernes og leverandørernes forretninger.  

 

Endelig stilles der også for produktionsingeniøren øgede krav om interkulturelle og sproglige kom-

petencer. 

 

For ledelsesingeniøren 2020 er det ingeniørfaglige stadig i centrum. I ledelsesfunktioner vil den 

naturvidenskabelige og teknologiske indsigt komme i spil i forhold til strategiudvikling, hvor mar-

kedsmulighederne vurderes i lyset af virksomhedens særlige teknologiske kernekompetencer og 

omvendt, hvor nye markedsmuligheder bruges som afsæt for teknologiske innovationer. Det kræver 

derfor også, at ledelsesingeniøren 2020 har en betydelig international markeds- og forretningsfor-

ståelse. Indadtil kræves det, at ledelsesingeniøren kan udvikle rammer for teknologisk innovation og 

har tilstrækkelig systemforståelse til at sikre sammenhæng i virksomhedens interne og eksterne sy-

stemer. Endelig er det vigtigt, at ledelsesingeniøren har en avanceret interkulturel forståelse og evne 

til at udøve ledelse virtuelt og på flere sprog.  
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3. Hvor godt er danske ingeniører rustede i forhold til fremtidens krav 

 

Virksomhedernes vurdering af, hvorvidt danske ingeniører er godt rustede til at møde fremtidens 

krav, bygger på forskellige kilder; 

 

 Virksomhedsundersøgelsen, der kan sige noget om:  

o Hvilke kompetencer, virksomhederne forventer at få brug for i 2020 

o Hvordan de selv vurderer, at danske ingeniører er rustede i forhold til fremtidens 

krav 

o Hvordan de vurderer de nyuddannede ingeniørers kompetencer 

 Vores identifikation af internationale tendenser, som skønnes at have betydning for de frem-

adrettede kompetencekrav til ingeniørerne.  

3.1. Det skal ingeniører kunne i 2020 – ifølge virksomhederne 

Dyb faglig viden - men også evne til samarbejde på tværs af discipliner 

Undersøgelsen peger på, at ingeniører i 2020 på tværs af branche og jobfunktion forventes at have 

en dyb faglig og teknologisk viden inden for et speciale, men de skal samtidig også i højere grad 

end i dag være i stand til at indgå i udviklingsprojekter, som involverer flere videnskabelige og tek-

nologiske specialer. Ikke mindst problemstillinger og markedsmuligheder, der relaterer sig til de 

såkaldte ‘great global challenges’ med hensyn til vandforsyning, fødevareforsyning, klima proble-

mer mv., øger kravene til at finde nye løsningsmodeller, som i stor udstrækning forventes at bygge 

på en ny form for tværfaglighed og avanceret teknologiudnyttelse.
13

 Det stiller krav til evnen til 

tværfagligt samarbejde og evnen til at løse opgaver på tværs af landegrænser. 

Nye teknologiske kompetencer 

Virksomhederne nævner konkret en række områder, hvor de forventer, at der vil blive brug for nye 

kompetencer for eksempel hvad angår nye materialetyper, indlejret IT/software (‘IT i alting’ - f.eks. 

i legetøj), håndtering af større datamængder og risk management. Det stemmer godt overens med en 

af de internationale tendenser, vi har identificeret i vores litteraturgennemgang (se Kapitel 4), nem-

lig en teknologisk udvikling, som er præget af stigende brug af ‘big data’, interkonnektivi-

tet/tingenes internet og sammensmeltning af teknologiområder. 

Organisatoriske ændringer i Forskning og udvikling - beherskelse af nye arbejdsformer 

Som nævnt forventes det, at forskning- og udviklingsfunktioner ændres fra at være isolerede ‘øer’ 

til i langt højere grad at være åbne imod omverdenen, så ingeniørerne i langt højere grad udvikler 

produkter i samarbejde med leverandører eller kunder. Det stiller krav om solid teknisk indsigt, 

kommerciel forretningsforståelse og kommunikationskompetencer, som gør ingeniørerne i stand til 

at rådgive kunder om teknologiske muligheder, forklare fordele og ulemper samt vurdere de øko-

nomiske konsekvenser heraf.  

Teknisk projektledelse i internationale team 

Forventningen om markant flere jobfunktioner inden for teknisk projektledelse knytter sig især til et 

stigende behov for at kunne lede og styre tekniske projekter på tværs af lande og nationaliteter. Det 

stiller ikke alene store krav til projektstyringskompetencer (ressourcestyring af projekter), men også 

                                                 
13 Se f.eks. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/wg_1_-_transdisciplinarity_-_report_and_recommendations-

final_en.pdf 
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til evnen til at lede team bestående af personer med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kul-

turel baggrunde samt lede dem på afstand ved hjælp af forskellige former for telekommunikation. 

Dokumentation i relation til bæredygtig produktion  

Endelig nævner flere virksomheder et øget behov for dokumentation af produkter i forhold til lov-

givning og kundekrav om bæredygtighed. 

3.2. Er danske ingeniører i 2012 godt rustede til at indfri fremtidens krav? 

Vi stillede først spørgsmålet helt åbent, og her svarede virksomhederne i første omfang bekræften-

de. 52 af de i alt 58 adspurgte virksomheder begyndte deres svar med ‘ja’, og vurderingen er, at 

danske ingeniører overordnet set er godt rustede til fremtidens globale udfordringer sammenlignet 

med udenlandske ingeniører. Det samme gør sig gældende for 14 af de i alt 20 interviewede ingeni-

ører.  

 

Blandt de virksomheder, som uddyber hvilke kompetencer hos ingeniørerne, der i deres øjne gør 

dem godt rustede, peger langt de fleste på et højt fagligt niveau.  

Danske ingeniører har et højt fagligt niveau og tænker i helheder 

Et stort flertal af virksomhederne fremhæver, at danske ingeniørers faglige niveau er lige så højt 

som eller højere end ingeniører i de lande, vi konkurrerer med.  

 

‘Flertallet er meget fint rustede både fagligt og personligt‘ (Virksomhed i elektronik-

branchen) 

 

Enkelte af virksomhederne fremhæver endvidere, at danske ingeniører har en fordel i deres evne til 

at tænke i helheder: 

 

’Det går stærkt - men de danske ingeniører er på et gennemsnitligt niveau. De har dog 

et lille forspring i at se helheden og tænke ”ud af boksen”.’ (Virksomhed i IT- og tele-

kombranchen) 

…men der er plads til forbedring 

Den høje faglighed vil ruste de danske ingeniører til den øgede faglige specialisering, som forud-

sætning for den ‘transdisciplinaritet’, der forventes at komme til at præge forsknings- og udviklings-

funktionerne på tværs af brancher. Til gengæld efterfølges konstateringen af det høje faglige niveau 

i næsten alle interviewene af et ‘men’. Der er nemlig flere forhold, som ifølge virksomhederne kan 

svække de danske ingeniørers position i konkurrencen med udenlandske ingeniører. En enkelt virk-

somhed peger på, at der er meget brede områder for forbedring: 

 

‘De er OK rustede, men fagligheden, innovationsevnen og arbejdstilgangen skal for-

bedres.’(Virksomhed i bygge- og anlægsbranchen) 

 

Ser man på virksomhedernes udtalelser og sammenholder dem med de internationale tendenser, 

udkrystalliserer der sig fire hovedudfordringer for danske ingeniører i en globaliseret verden: 

 

 At levere en kvalitet, der retfærdiggør en relativt set høj løn 

 At oparbejde en større bevidsthed om konkurrencen på et globaliseret arbejdsmarked og 

de krav til øget fleksibilitet, som den indebærer 
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 At udvikle globalt udsyn og kulturforståelse 

 At blive i stand til i højere grad at koble teknisk/faglige dispositioner til forretningsmæs-

sige muligheder. 

Danske ingeniører har en høj løn sammenlignet med ingeniører fra nabolandene 

Lønforskellen gør, at virksomhederne stiller højere krav til de danske ingeniørers kompetencer og 

det kan motivere udflytning af funktioner, hvor danske ingeniørers faglige kompetencer ikke kan 

opveje lønforskellen.  

 

‘Fagligt er de fint rustede, men der mangler en erkendelse af, at virksomheder konkur-

rerer på internationale markeder. I andre internationale arbejdsmarkedsmiljøer arbej-

des der både mere og billigere end i Danmark, derfor er en anderledes arbejdstilgang 

og forståelse nødvendig.’ (Virksomhed i energi- og vandforsyningsbranchen) 

 

‘Pris er et issue, men i forhold til kompetencer er de (danske ingeniører, red.) ok.’ 

(Virksomhed indenfor rådgivning og videnservice) 

 

Der er dog også flere virksomheder, som fremhæver, at det er dyrt at ansætte udenlandske ingeniø-

rer i Danmark, idet ‘startomkostningerne’ i form af bistand til flytning, hjælp med at finde job til 

ægtefælle og hjælp til at finde sig til rette i det danske samfund er høje. 

Danske ingeniører har en indstilling til arbejdet, som ikke er i takt med konkurrencepresset  

Otte af virksomhederne nævner eksplicit danske ingeniørers indstilling til arbejdet som et problem. 

Virksomhederne bruger ord som ‘tilbagelænet’ og ‘forkælet’, og savner ‘drive’, ‘konkurrenceånd’ 

og ‘ærgerrighed’, som finder de i større omfang hos udenlandske ingeniører. 

 

‘De er ok rustede i forhold til de job, der er i Danmark i øjeblikket, det nuværende fag-

lige niveau er fint. Men en forbedring af det personlige drive vil ruste dem bed-

re.’(Virksomhed i procesindustrien) 

 

‘De er fagligt ok, men deres arbejdsindstilling og tilgang er meget tilbagelænet, ikke så 

fandenivoldsk. Konkurrenceånden er væk.’(Virksomhed i kemi- og medicinalindustrien) 

 

‘Fagligt er de fint rustet og fuldt ud på højde med udenlandske ingeniører, men der er 

en manglende forståelse for det personlige bidrag - udenlandske ingeniører har en an-

den indstilling og tilgang.’ (Virksomhed i bygge- og anlægsbranchen) 

Danske ingeniører mangler globalt udsyn og kulturforståelse 

Globalt udsyn og forståelse er vigtigt for virksomhederne. Syv af virksomhederne og ingeniørerne 

selv peger på, at danske ingeniører mangler globalt udsyn. I lyset af, at virksomhederne samtidig 

forventer, at flere forsknings- og udviklingsopgaver skal løses på tværs af landegrænser, er der her 

tale om en forretningskritisk udfordring.  

 

’Ingeniørerne skal være bedre til den kulturelle forståelse - de skal se de udenlandske 

ingeniører som muligheder og ikke som konkurrenter. Det kan gøres ved f.eks. at frem-

me strømme af videnoverførsel til f.eks. udenlandske datterselskaber. Man skal overvin-

de frygten for at dele viden inden for en stor koncern.’(Virksomhed i metal- og maskin-

industrien) 
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‘Rent fagligt er de godt rustet, men globalt mangler de international eksponering. In-

ternationale studieophold af ca. 1 års varighed i udlandet burde være obligatorisk un-

der uddannelsen.’(Virksomhed i kemi- og medicinalindustrien) 

 

‘De er rigtig fint rustet, både fagligt og personligt, men vi ser gerne, at der bygges 

ovenpå de personlige kompetencer - de savner et globalt mindset.’ (Virksomhed inden-

for handel) 

Danske ingeniører mangler forretningsforståelse 

Som nævnt forventer en stor del af virksomhederne, at forskning og udvikling i stigende grad fore-

går med involvering af kunder og leverandører, og at innovation ikke kun er et spørgsmål om tekni-

ske løsninger men i lige så høj grad om forretningsmæssigt bæredygtige løsninger. Det er i det lys, 

man skal se flere virksomheders tilkendegivelse af, at danske ingeniører mangler forretningsforstå-

else:  

 

‘De er rigtig fint rustede, men der mangler en større praktisk forståelse - fra skrivebord 

til produktion.’(Virksomhed i elektronikbranchen) 

 

‘Man skal passe på, at uddannelserne ikke bliver for snævre - det forretningsmæssige 

perspektiv skal i højere grad være i fokus.’ (Virksomhed i bygge- og anlægsbranchen) 

 

Ud over de kompetencemæssige udfordringer, som virksomhederne selv nævner, peger litteratur 

gennemgangen af internationale tendenser på den øgede betydning af dokumentationskrav. 

Bæredygtighed i alle brancher  

Flere virksomheder peger på øgede dokumentationskrav i forbindelse med miljøkrav, CO2-

udledning mv. Ingen af de identificerede virksomheder har dog peget specifikt på dette som et om-

råde, hvor ingeniørerne ikke er tilstrækkeligt rustede. Den stigende vægtning af bæredygtighed i 

bred forstand som brandingfaktor, i form af forbrugerkrav, og gennem regulering (se Kapitel 4 for 

en uddybning), rejser et åbent spørgsmål, om hvorvidt de danske ingeniører, som ikke er specialise-

rede inden for miljørelaterede felter, er tilstrækkeligt rustede til at indtænke bæredygtighed i deres 

opgaver. Hvis danske virksomheder skal formå at udnytte klimaforandringer og ressourceknaphed i 

innovationsøjemed, vil det stille krav til ingeniørerne især inden for forskning og udvikling og pro-

duktion om at være i stand til at gentænke virksomhedens kerneaktiviteter i en bæredygtighedskon-

tekst. Vigtigheden af, at ingeniører magter at omsætte viden til bæredygtig innovation, fremhæves 

bl.a. af Willy Fuchs, administrerende direktør i den tyske ingeniørforening VDI: 

 

‘As we all know, we have been taking major steps towards the establishment of a 

knowledge society for several decades now. But knowledge alone is not enough. It has 

to be presented and communicated in a way that conforms to its practical application if 

the necessary expertise is to be developed. Such expertise must contribute to an ex-

pansion of the innovative ability of companies and the conservation of our natural re-

sources.’ (Fuchs, 2012, s. 38, vores fremhævning) 

3.3. De nyuddannede ingeniører 

I de senere års europæiske uddannelsespolitiske diskussioner har der været meget fokus på, hvorle-

des uddannelsessystemerne møder erhvervslivets behov for kompetencer, og herunder hvor dyb en 
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teknisk/faglig/branchemæssig specialisering virksomhederne kan forvente hos nyuddannede, og 

modsat, i hvor høj grad det bør være virksomhedernes ansvar at udvikle medarbejdernes faglige 

kompetencer. Når man skal vurdere danske ingeniørers styrker og svagheder i forhold til de fremti-

dige udfordringer, er det derfor relevant at se særskilt på de nyuddannede ingeniørers kompetencer, 

idet det kan give en strømpil om de grundlæggende ingeniøruddannelsers relevans i forhold til 

fremtidens udfordringer og videreuddannelsesbehovet.  

 

Langt størstedelen af de interviewede virksomheder arbejder med en form for introduktionsprogram 

for nyansatte ingeniører. I ca. hver fjerde virksomhed er programmet specifikt målrettet ingeniører, 

mens det i de fleste virksomheder har karakter af et generelt introduktionsprogram for alle nyansat-

te.  

 

Elleve af virksomhederne (1/5) adskiller sig ved at forvente, at nyuddannede ingeniører kan vareta-

ge de opgaver, de ansættes til, fra første dag. 15 af de 20 interviewede ingeniører vurderer da også, 

at de ved endt uddannelse havde tilstrækkelige faglige kompetencer til og forudsætninger for at 

kunne varetage deres arbejde. Flere understreger dog også behov for efterfølgende at tilegne sig 

viden om forskellige metoder til at kunne samarbejde på tværs af kulturer og nationaliteter samt 

forretningsforståelse. En ingeniør udtrykker det således: 

 

‘Jeg manglede en bedre forståelse for ”økonomiens betydning”. En forståelse og accept 

af, at tid er penge. Det er nogle gange vigtigere at levere en 80 % løsning til tiden end 

en 100 % løsning 3 måneder for sent. Hvornår er godt - godt nok?’ (Ingeniør ansat i 

procesindustrien) 

 

Andre ingeniører nævner, at de manglede praktiske færdigheder, og at deres uddannelse havde givet 

dem en lang række teoretiske værktøjer og metoder, som det tog tid at skulle lære at omsætte dem 

til praksis.  

Virksomheder prioriterer ikke kandidater fra bestemte universiteter 

Kapitel 4, Internationale udviklingstendenser, fremhæver, at globalt orienterede virksomheder i 

stigende omfang rekrutterer kandidater, der har opnået deres akademiske grad på bestemte universi-

teter. Dette gør sig imidlertid kun gældende for knap en tredjedel af de interviewede virksomheder i 

vores undersøgelse. Syv ud af ti virksomheder har således ingen præferencer vedrørende ingeniø-

rers uddannelsessted. Blandt de virksomheder, der prioriterer kandidater fra bestemte universiteter, 

er begrundelserne henholdsvis dybden i den ingeniørfaglige viden (det gør sig gældende inden for 

branchegrupperne råstofudvindingsindustrien, fødevare-, transport- og møbelindustri, energi- og 

vandforsyning, IT- og telekommunikation, som alle prioriterer kandidater fra DTU) samt geografisk 

nærhed til uddannelsesstedet (denne tendens gør sig gældende på tværs af branchegrupper). Ten-

densen til aktivt at opsøge eller prioritere kandidater fra internationale eliteuniversiteter synes såle-

des ikke at være slået igennem i Danmark. 

Branche og teknologispecifikke kompetencer vægtest højest hos nyuddannede 

Tendensen til stigende teknologisk konvergens og stadigt flere multiteknologiske løsninger kunne 

tale for en tilgang til rekruttering, som vægter et højt niveau i generiske ingeniørkompetencer (na-

turvidenskab og beherskelse af nøgleteknologier) højere end meget branchespecifikke færdigheder. 

Undersøgelsen viser dog, at knap halvdelen af de adspurgte virksomheder giver udtryk for, at de 

lægger mest vægt på branche- og teknologispecifikke kompetencer ved ansættelse af nyuddannede 

ingeniører. Denne tendens gør sig især gældende for virksomheder inden for energi- og vandforsy-
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ning, råstofudvinding og metal- og maskinindustri. Kun ca. en fjerdedel af virksomhederne giver 

udtryk for, at de hyppigst rekrutterer nyuddannede ingeniører med brede ingeniørfaglige kompeten-

cer. En femtedel af virksomhederne forklarer, at de efterspurgte kompetencer afhænger af det givne 

job, og at virksomhedens rekruttering lægger hovedvægten på andre forhold og kompetencer end de 

ingeniørfaglige kompetencer, f.eks. eksamenskarakterer eller personlige kompetencer.
14

 

Erhvervserfaring ikke afgørende 

For de fleste af virksomhederne (88 %) er det ikke afgørende, om den nyuddannede ingeniør har 

haft praksisrelevant erfaring fra en virksomhed i form af studenterjob, praktikarbejde eller lignende 

forud for ansættelsen.  

3.4. På hvilke områder er der behov for udvikling 

Sammenfattende peger vores studier af tilgængelige kilder i ind- og udland sammen med interview-

undersøgelsen på en række områder, hvor der er behov for udvikling af ingeniørernes kompetencer, 

for at de kan være bedre rustede til virksomhedernes og samfundets behov i 2020. 

 

Med ‘udvikling af ingeniørernes kompetencer’ tænker vi dels på mulige ændringer i den grundlæg-

gende ingeniøruddannelse og dels på efteruddannelse af de ingeniører, der allerede er på arbejds-

markedet. Der er her tale om to forskellige problemstillinger, som derfor vil blive behandlet i hver 

sit afsnit nedenfor. 

Behov for ændring/justering af uddannelserne til diplom- og civilingeniør 

Som det fremgår af vores undersøgelse blandt virksomheder og ingeniører, tilkendegiver et stort 

flertal, at danske ingeniører er godt rustede til fremtiden dog med det forbehold, at det kniber med 

den forretningsmæssige forståelse og de sproglige/interkulturelle kompetencer.  

 

Der eksisterer allerede ingeniøruddannelser, som medtager nogle af disse elementer, f.eks. uddan-

nelsen til Civilingeniør i Globale Forretningssystemer (Aalborg Universitet), der på den ene side er 

målrettet planlægning, ledelse og styring af virksomhedssystemer, produktionssystemer og optime-

ring af værdikæder, og så på den anden side indeholder en mindre grad af naturvidenskabelige ele-

menter. Derfor løser uddannelser som disse ikke det umiddelbare behov for øget forretningsforstå-

else og interkulturelle kompetencer hos f.eks. kemiingeniører eller ingeniører med speciale i bygge-

ri. I december 2012 lancerede Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 

en ny innovationsstrategi, som betyder, at alle studerende på videregående uddannelser i praksis 

skal have mulighed for at lære igennem innovation og ikke om innovation. IDA kan i den sammen-

hæng spile en central rolle og facilitere en dialog med de relevante institutioner om, hvordan inno-

vationsagendaen i praksis kan omsættes i de eksisterende uddannelser og efter-videreuddannelse. 

En tidlig dialog om dette er specielt nødvendigt, fordi virksomhederne så tydeligt forventer, at ud-

vikling af uddannelserne ikke må ske på bekostning af fagligheden i uddannelserne. Ikke mindst i 

USA, har nogle af de førende universiteter udviklet modeller, som kunne danne inspiration for den-

ne dialog.  

 

Virksomhedsledere i ind- og udland har ved forskellige lejligheder tilkendegivet, at de ikke ønsker, 

at det ingeniørfaglige/teknisk-videnskabelige niveau i uddannelserne sænkes for at give plads for 

                                                 
14 5% af virksomheder ved ikke, hvor meget branche- og teknologispecifikke kompetencer versus bredere ingeniørfaglige kompeten-

cer betyder ved ansættelse af nyuddannede ingeniører. 
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indførelse af nye læringselementer.
15

 Dette bekræftes også af en af virksomhederne i indeværende 

undersøgelse: 

 

‘Det er en faldgrube, at en stor del bliver generalister - hvor bredt fagligt funderede 

kan ingeniører tillade sig at blive?’(Virksomhed i fødevare-, transport- og møbelindu-

stribranchen) 

 

En anden måde at imødekomme behovet på kan være at intensivere samarbejdet mellem uddannel-

serne og virksomheder i regionen og derved sikre, at de studerende i videst muligt omfang kommer 

til at arbejde med autentiske problemstillinger, og at ingeniørfaglige discipliner indarbejdes i en 

problemorienteret design- og systemtænkningsmodel. 

 

Et eksempel på denne tænkning er en curriculummodel for fremtidens ingeniøruddannelser, som 

Teaching og Learning Lab på MIT har udarbejdet i samarbejde med Singapore University of Tech-

nology and Design. Målet er, at ingeniørstuderende bliver i stand til: 

 

 At analysere systemers dele og interaktion mellem delene 

 At identificere både systemkomponenter som forandrer sig, og systemkomponenter som 

forbliver i samme tilstand, så denne viden kan bruges i en analyse af systemproblemer 

 At beskrive systemer matematisk 

 At designe produkter, som løser et problem eller dækker et samfundsmæssigt behov. (J. 

French et al., 2012) 

Efter- og videreuddannelse 

Som allerede nævnt er en stor andel af de danske ingeniørers uddannelse af ældre dato og har såle-

des ikke kunnet tage højde for de muligheder og udfordringer, som globalisering og teknologiudvik-

ling stiller virksomheder i alle brancher overfor. Vi bad derfor virksomhederne om at vurdere efter-

uddannelsesudbuddet og pege på eventuelt udækkede udbud for efteruddannelse i forhold til fortsat 

udvikling frem mod 2020. 

Blandet vurdering af udbuddet af efteruddannelsesmuligheder blandt virksomhederne 

Lidt over en tredjedel af virksomhederne tilkendegiver, at de er tilfredse med det eksisterende ud-

bud af efteruddannelse. Til gengæld siger lidt under en tredjedel, at de ikke har overblik over ud-

buddet, og et par af disse tilføjer, at virksomheden ikke er interesseret i dette udbud, enten fordi de 

bruger intern efteruddannelse, eller fordi de slet ikke prioriterer efteruddannelse. En virksomhed 

udtaler, at al efteruddannelse bør varetages af universiteterne. En anden virksomhed svarer, at de 

anvender globale tilbud. Blandt den sidste tredjedel af virksomhederne er svarene temmeligt spred-

te.  

Efteruddannelsestilbud efterlyst af virksomhederne 

De virksomheder, som mener, at deres ingeniører har behov for efteruddannelse ud over det eksiste-

rende tilbud, peger på følgende konkrete områder: 

 

 Forretningsforståelse (to virksomheder)  

 Tilbud, som kan give medarbejderne et ‘globalt mindset’ (en virksomhed)  

 Kommunikation og sprog (en virksomhed) 

 ‘Innovation i dagligdagen’ (en virksomhed).  

                                                 
15 Se eventuelt Expert Group on Future Skill Needs, 2010 
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Ingeniørerne har større overblik end virksomhederne 

De interviewede ingeniører giver indtryk af at være mere velinformerede om deres egne efterud-

dannelsesmuligheder end virksomhederne. Otte af de 20 mener, at udbuddet er fint/tilstrækkeligt. 

En bemærker dog, at der mangler synlighed af udbuddet. Kun 3 af de 20 ingeniører giver udtryk for 

at mangle overblik.  

Efteruddannelsestilbud efterlyst af ingeniørerne 

De resterende ni ingeniører efterlyser følgende efteruddannelsestilbud:  

 

 Projektledelse (flere efterlyser dette) 

 Forretningsforståelse (også efterlyst af flere) 

 Ledelse af multikulturelle team 

 Kulturforståelse 

 Bæredygtighed 

 Tilbud, der kan fremme omstillingsparathed og fleksibilitet 

 Og endelig meget konkret: Vinterforanstaltninger og sikkerhed 

 

‘Nogle gange savner jeg lidt noget omkring forretningsforståelse og analyse af kom-

plekse problemstillinger. Ingeniører har engang imellem tendens til, at der gerne må 

være to streger under resultatet. En del kunne godt have brug for at komme ud i nogle 

situationer, hvor der ikke er noget entydigt resultat.’ (Ingeniør i procesindustrien). 

 

Sammenfattende tyder vores undersøgelse på aktuelle og uopfyldte behov for efteruddannelse, der 

fokuserer på:  

 

 Forretningsforståelse - generelt og i en globaliseret verden 

 Arbejde i og ledelse af multikulturelle team 

 Sprog og kulturforståelse 

 Innovation i internationalt værdikædeperspektiv 

Behov for efteruddannelse på mellemlang sigt 

Som nævnt vurderer vi, baseret på de tendenser vi beskriver i Kapitel 4, at der inden 2020 vil blive 

behov for nye kompetencer i tilknytning til klima, energi og bæredygtighed (bæredygtig produktion, 

bæredygtigt byggeri, omstilling til vedvarende energikilder). Da en del af de ingeniører, som er på 

arbejdsmarkedet i dag fortsat vil være på arbejdsmarkedet i 2020, vil virksomhedernes evne til at 

omsætte krav om øget bæredygtighed til nye forretningsmuligheder i høj grad afhænge af, at disse 

ingeniører løbende har mulighed for opkvalificering. F.eks. vil en fortsat omstilling til vedvarende 

energi give anledning til et voksende behov for ingeniørprofiler, som er i stand til at integrere sy-

stemer med mekaniske, elektriske, elektroniske og hydrauliske komponenter (Expert Group on Fu-

ture Skill Needs, 2010).  

 

Tilsvarende vil der givetvis blive behov for tilbud, som opdaterer de allerede ansatte ingeniører på 

de teknologier, der er ved at bryde igennem bl.a. hybridteknologier (bio-nano), 3D-teknologi (rapid 

manufacturing) og tingenes internet.  

3.5. Ingeniørarbejdsmarkedet i de globaliserede virksomheder 

I dette afsnit ser vi nærmere på virksomhedernes forventninger til udviklingen frem mod år 2020, på 

danske og udenlandske ingeniørers jobfunktioner og kompetencekrav samt virksomhedernes argu-
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menter for at vælge at ansætte henholdsvis danske og udenlandske ingeniører. Endelig afdækker 

kapitlet, hvad der skal til for at ingeniørjob fastholdes i Danmark, samt hvilken betydning forskelli-

ge ledelsesstile har for danske ingeniører. 

3.6. Virksomhedernes forventninger til udviklingen frem mod år 2020 

I det følgende beskrives virksomhedernes forventninger til den fortsatte internationalisering og be-

tydningen heraf for virksomheden frem mod 2020.  

Forventninger om øget internationalisering i 2020 

Størstedelen af de deltagende virksomheder forventer at være mere internationaliserede i 2020 

sammenlignet med i dag. Således svarer næsten 90 % af alle virksomhederne, at deres relation til og 

samspil med de internationale omgivelser forventes at være større i 2020 end i 2012. De resterende 

10 % forventer enten at have det samme eller et mindre niveau af internationalisering. Virksom-

hedskarakteristika som ‘antal ansatte medarbejdere’, ‘hovedsædets placering’ og ‘branchetilknyt-

ning’ har i denne sammenhæng ingen indflydelse på forventningerne om internationalisering frem 

mod 2020.  

Forventet øget globalisering af værdikæden 

Halvdelen af virksomhederne forventer ikke, at der sker (yderligere) udflytning af produktion til 

udlandet. Lidt over 35 % svarer ja, mens den resterende andel har svært ved at besvare dette 

spørgsmål. Der er ikke forskel på tværs af branchegrupperne blandt de virksomheder, der svarer ja, 

mens der er forskel blandt de virksomheder, der ikke forventer (yderligere) udflytning. Her er der 

en overvægt af virksomheder inden for branchegrupperne fødevare-, transportmiddel- og møbelin-

dustri samt rådgivning- og videnservice. Kun en relativt mindre andel af virksomheder med hoved-

sæde udenfor Danmark (i USA) forventer at udflytte dele af produktionen til udlandet fra Danmark. 

Halvdelen af de virksomheder, der forventer udflytning, har mere end 500 ansatte. 

 

Ser vi på virksomhedernes forventninger i forhold til udflytning af specifikke forsknings- og udvik-

lingsaktiviteter frem mod 2020, ligger de meget tæt op ad besvarelsen på spørgsmålet om udflyt-

ning af produktion.  

 

Ca. halvdelen af virksomhederne forventer ikke at udflytte forsknings- og udviklingsaktiviteter, lidt 

over 30 % svarer ja, mens nogle få ikke kan besvare dette spørgsmål. Forventningerne om udflyt-

ning af forsknings- og udviklingsaktiviteter er i endnu større grad en udflytning af produktion af-

hængig af branchegruppetilknytning. Der er således en signifikant overvægt af virksomheder inden 

for kemi- og medicinalindustri, der forventer at udflytte forsknings- og udviklingsaktiviteter til ud-

landet samt store virksomheder med over 500 ansatte.(70 % af de, der svarer ja, har over 500 ansat-

te). Virksomheder med hovedsæde udenfor Danmark forventer i mindre grad at udflytte forsknings- 

og udviklingsaktiviteter i 2020. Lokalisering i Danmark kan i denne kontekst dels være et spørgs-

mål om at udnytte det innovationspotentiale, der ligger i at placere f.eks. en udviklings- eller mar-

kedsafdeling i Danmark, som er karakteriseret ved relativ avanceret efterspørgsel. Dels kan det også 

være et spørgsmål om adgang til de nordiske markeder, en i nordisk målestok veluddannet arbejds-

kraft og et fleksibelt arbejdsmarked. 

Betydning af parallel udflytning af både produktion og forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Der er en forholdsvis stor andel virksomheder, som forventer (yderligere) udflytning af både pro-

duktion og forsknings- og udviklingsaktiviteter frem mod 2020. Det understreger, at der er behov 

for en dybere forståelse af relationen mellem produktion og forsknings- og udviklingsaktiviteter.  
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Tidligere forskning på, at udflytning af forsknings- og udviklingsaktiviteter ikke er begrundet i 

nærhed til masseproduktionsfunktioner, og at virksomheder, der har udflyttet produktionen, ikke har 

en større tendens til at udflytte forsknings- og udviklingsaktiviteter (Copenhagen Economics, 2011). 

Derimod spiller koblingen mellem F&U og produktion en rolle, når det kommer til udviklingsorien-

teret produktion i 0 serier eller i små serier. (Jakobsen, 2013). Case studier har også vist, at når nær-

heden til produktionen har betydning og er et konkurrenceparameter, er det ofte via en gradvis for-

bedring og udvikling af produkter samt fleksibilitet i produktionen.  

 

En undersøgelse gennemført af Teknologisk Institut for Styrelsen for Forskning og Innovation om 

danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter (Styrelsen for Forskning og Innovation, 

2012) peger desuden på som tidligere nævnt, at outsourcing af forskning og udvikling ikke behøver 

at reducere investeringer i forskning og udvikling i Danmark, men snarere kan være et udtryk for en 

multilokationsstrategi. Undersøgelsen peger også på, at virksomhedernes oplevelse af rammebetin-

gelser for forskning og udvikling i Danmark kan få stigende betydning i forhold til at fastholde 

forskning- og udviklingsingeniørjob i Danmark, hvad enten vi taler service eller produktion. 

 

Herudover er nærheden og kendskab til det lokale marked en væsentlig forklarende årsag (Dan-

marks Vækstråd, 2012). For at kunne vurdere konsekvenserne for ingeniørarbejdsmarkedet i Dan-

mark af stigende international arbejdsdeling inden for forskning og udvikling, er det derfor nødven-

digt at undersøge de bagvedliggende incitamenter for udflytning (Copenhagen Economics, 2011).  

  

I vores undersøgelse findes der flere forklaringer på, hvorfor virksomhederne i 2020 forventer at 

være mere internationaliserede og eventuelt have udflyttet dele af produktionen samt forsknings- 

udviklingsaktiviteter til udlandet. Årsagerne er dels en rationaliseringsstrategi, da samtlige virk-

somheder i undersøgelsen forventer at have foretaget rationaliseringer og effektiviseringer i 2020. I 

det omfang arbejdsopgaver bliver standardiseret og sat på logaritmeform bliver de nemmere at au-

tomatisere eller udflytte til der, hvor omkostning/kvalitet ratioen skønnes at være optimal 

Endelig er internationaliseringen også i stigende omfang drevet af forventninger til vækst på fjern-

markeder både i de større virksomheder og i SMV’er (Jakobsen 2013). 

Forventninger til markedsudvidelser 

Halvdelen af de deltagende virksomheder i undersøgelsen forventer en vækst i danske markedsan-

dele frem mod 2020, mens resten ikke forventer en stigning. Væksten forventes fremadrettet især at 

finde sted i de internationale markeder. Størstedelen af de interviewede virksomheder forventer at 

deres internationale markedsandele øges uafhængigt af branchetilhørsforhold, virksomhedsstørrelse 

og internationaliseringsform.  

Markedsudvidelse gennem øget salg til eksisterende og nye kunder  

Frem mod 2020 forventer 70 % af virksomhederne større vækst i salget til eksisterende kunder sam-

tidig med, at alle forventer vækst i forhold til nye kunder. Da markedsudvidelsen og væksten i sal-

get frem mod 2020 i høj grad og for størstedelen af virksomhederne forventes at bygge på nye mar-

keder og nye kunder, understreger det de udfordringer, som virksomheder i Danmark står overfor, 

idet danske virksomheder kun i begrænset omfang endnu har formået at trænge ind i de nye vækst-

markeder. Kina er den tungeste handelspartner, som inklusive Hongkong i 2011 aftog 4,6 % af den 

danske eksport. Herefter følger Rusland med 1,8 % af den danske eksport og 1,6 % af den danske 
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import. Indien og Brasilien stod hver især for under 1 % af den danske udenrigshandel (Udenrigs-

ministeriet, 2012).
16

 

 

Bevidstheden blandt virksomheder i Danmark om, hvilke muligheder globaliseringen giver, betones 

yderligere ved, at 2/3 af de adspurgte virksomheder forventer at have opkøbt andre virksomheder 

frem mod 2020. Motiver til opkøb er dels at øge adgangen til forskellige markeder, men også for at 

opnå komplementære eller konkurrerende kernekompetencer. Blandt de virksomheder, der har ho-

vedsæde udenfor Danmark, er der en relativt højere andel end blandt virksomheder med hovedsæde 

i Danmark, som forventer eller planlægger opkøb af andre virksomheder frem mod 2020. Dette 

kunne indikere, at virksomheder med hovedsæde i udlandet i højere grad end virksomheder med 

hovedsæde i Danmark agerer i et globaliseret miljø. 

Sammenfatning 

Næsten samtlige (90 %) virksomheder forventer i 2020 at være mere internationaliserede. Omkring 

halvdelen af virksomhederne forventer ikke at have udflyttet (yderligere) produktion og/eller forsk-

nings- udviklingsaktiviteter i 2020. Blandt de, der forventer at have udflyttet aktiviteter, er der en 

overvægt af virksomheder med mere end 500 ansatte. Flertallet af virksomheder forventer, at have 

øget salget til eksisterende (70 % af virksomhederne) og nye kunder (alle virksomheder) i 2020. 

Virksomhedernes samlede forventninger til udviklingen frem mod 2020 synes derfor i høj grad at 

være i retning af en øget globalisering af værdikæden.  

3.7. Udenlandske og danske ingeniører 

Dette afsnit ser nærmere på danske og udenlandske ingeniørers jobfunktioner og kompetencekrav i 

globalt orienterede virksomheder samt virksomhedernes argumenter for at vælge at ansætte hen-

holdsvis danske og udenlandske ingeniører. 

Ubetydelige forskelle på danske og udenlandske ingeniørers jobfunktioner  

Flere af de interviewede virksomheder har udenlandske ingeniører ansat.  

I alt svarer 42 af de 58 virksomheder, at de har udenlandske ingeniører ansat enten i Danmark eller i 

afdelinger i udlandet. Der er en tendens til, at virksomheder med flere end 500 ansatte
17

 oftere har 

udenlandske ingeniører ansat. En af forklaringerne kan være sammenhængene mellem virksom-

hedsstørrelse og graden af professionalisering af HRM funktionen. Der er også en tendens til, at 

virksomheder med hovedsæde beliggende i udlandet oftere har udenlandske ingeniører ansat sam-

menlignet med virksomheder, hvis hovedsædet er placeret i Danmark.  

 

Blandt de 42 virksomheder, der har udenlandske ingeniører ansat, er der ikke stor forskel på de job-

funktioner, der varetages af henholdsvis danske og udenlandske ingeniører.  

 

Samlet set tegner der sig således et billede af, at der ikke er stor forskel på de jobfunktioner, som 

danske og udenlandske ingeniører varetager i Danmark. Det fører til spørgsmålet, hvorfor over 70 

% af det samlede antal interviewede virksomheder alligevel ansætter udenlandske ingeniører? 

Hvorfor ansættes udenlandske ingeniører?  

Blandt de virksomheder, der har afdelinger i udlandet, ansættes i ni ud af ti tilfælde primært ingeni-

ører fra det pågældende land til stillinger i den pågældende afdeling. Den overordnede forklaring er, 

at udenlandske ingeniører har lokale sproglige og kulturelle færdigheder, som gør dem i stand til at 

                                                 
16 http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Marked/BRIKanalyse.pdf 
17 27 ud af de i alt 42 virksomheder har flere end 500 ansatte. 
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varetage opgaver, som deres danske kolleger vil have sværere ved at udføre. Herudover er det også i 

flere virksomheder en fast politik, at virksomheden i videst muligt omfang skal forsøge at benytte 

sig af den nationale arbejdskraft.  

 

Der ses herudover en tendens til, at danske ingeniører oftere rekrutteres til nøglepositioner, hvis 

hovedsædet er beliggende i Danmark, end hvis virksomhedens hovedsæde er beliggende i udlandet.  
 
Figur 3-1: Hvorfor ansætter virksomheden udenlandske ingeniører i Danmark – svar angivet i procent 

 
Kilde: Teknologisk Instituts interviewundersøgelse 2012(42 virksomheder) 

 

Blandt virksomheder, der har udenlandske ingeniører ansat i Danmark, er den væsentligste begrun-

delse manglen på danske ingeniører med en specifik ingeniørprofil. Det gør sig gældende på tværs 

af alle branchegrupper i undersøgelsen. Der er en svag overvægt af virksomheder indenfor IT- og 

telekommunikation og råstofudvinding. Det er dog væsentligt at være opmærksom på det begrænse-

de antal virksomheder inden for hver branchegruppe (jf. Bilag 1).  

 

‘Der er ikke nok danske ansøgere med relevante profiler. Det er pga. manglende kapa-

citet, at virksomheden ansætter udenlandske ingeniører. Det billigste vil være at ansætte 

danskere. Ved ansættelse af udenlandske ingeniører skal virksomheden sørge for bolig, 

international skole til eventuelle medfølgende børn osv. Samtidig er de udenlandske in-

geniører gennemsnitligt betragtet også dyrere/kræver højere lønninger. Ofte bliver de 

også kun i Danmark i tre år pga. 25 % beskatningsordningen.’ (Virksomhed indenfor 

råstofudvindingsindustrien) 

 

Virksomheder med hovedsæde i Danmark angiver desuden i højere grad manglen på danske ingeni-

ører med en specifik profil som begrundelse for ansættelse af udenlandske ingeniører. Udbuddet og 

dybden i den faglige viden hos ingeniører er i højere grad blevet et konkurrenceparameter ikke kun 

for den enkelte virksomhed, men også på landeniveau. I kapitlet ‘Virksomhedens forventninger til 

udviklingen frem mod 2020’ blev det forklaret, at omstrukturering af virksomheders funktioner 

netop kan være begrundet i tilgængeligheden af den mest kvalificerede arbejdskraft.  
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Nødvendigheden af at have de mest kvalificerede ingeniører understreges af, at en væsentlig andel 

af ingeniørvirksomheder i Danmark forventer at have udflyttet dele af deres forsknings- og udvik-

lingsaktiviteter til udlandet frem mod 2020. Flere af de interviewede virksomheder fremhæver des-

uden, at udenlandske ingeniører er mere fleksible end danske ingeniører og f.eks. vil arbejde på 

skæve tidspunkter af døgnet, og at de ofte har nogle sproglige og kulturelle kompetencefordele. Den 

kulturelle baggrund og sproglige forståelse giver et kendskab, som er vigtig i forbindelse med virk-

somhedernes globale forretningsudvidelse og udvikling. En konkret viden om et marked kan alt 

andet lige bidrage til at nedsætte de barrierer og omkostninger, der er forbundet med internationali-

sering af virksomheden.  

 

Samlet set vil kendskab til og viden om et specifikt marked eller land kunne medføre en ‘mere smi-

dig udnyttelse’ af et internationalt vækstpotentiale. Dette forklarer, hvorfor flere af virksomhederne 

i undersøgelsen svarer, at rekruttering af udenlandske ingeniører er et ledelsesmæssigt ønske som et 

led i en større internationalisering af forretningsstrategien. Således begrunder omkring hver femte 

virksomhed ansættelsen af udenlandske ingeniører med, at det er en del af virksomhedens globalise-

ringsstrategi. Samtidig er de udenlandske ingeniører med til at sikre en diversitet, som skaber dy-

namik i organisationen. Denne type begrundelser for at ansætte udenlandske ingeniører i Danmark 

nævnes af en række virksomheder i forskellige brancher. På tværs af brancher svarer 14 % af virk-

somhederne desuden, at ansættelse af udenlandske ingeniører i Danmark er en fast del af virksom-

hedens personalepolitik, og at danskerne tilsvarende udstationeres til virksomhedens afdelinger i 

udlandet.  

 

Endelig svarer 14 % af virksomhederne (fra branchegrupperne elektronik, energi- og vandforsyning, 

handel, IT- og telekommunikation, plast, -glas, - og beton samt kemi- og medicinalindustri), at de 

rekrutterer udenlandske ingeniører, fordi de er dygtigere end danske ingeniører.  

 

I flere tilfælde er det en kombination af flere faktorer, der er udslagsgivende for, hvorvidt virksom-

heden vælger at ansætte en udenlandsk ingeniør. 

 

‘Udenlandske ingeniører har de rette kompetencer inden for olie, gas og energisekto-

ren. Der er ikke nok danske kandidater inden for olie og gas i Danmark. Ofte er det og-

så nemmere at flytte en mand fra Singapore til Esbjerg end det er fra Aarhus til Es-

bjerg.’ (Virksomhed indenfor råstofudvindingsindustrien) 

 

Selv om der kan være klare fordele ved at ansætte udenlandske ingeniører, er valget af kandidat 

sjældent begrundet i kandidatens nationalitet. Ifølge virksomhederne prioriterer man altid den mest 

egnede kandidat til ansættelse.  

 

Globaliseringen af udbuddet af ingeniører har ikke kun øget konkurrencen blandt ingeniører, men 

også hjulpet ingeniørvirksomheder, der har haft vanskeligheder med at besætte jobfunktioner, som 

har været betragtet som mindre attraktive for danske ingeniører. Flere virksomheder i yderområder-

ne fremhæver, at de på grund af danske ingeniørers manglende mobilitet ville have vanskeligt ved 

at besætte stillinger, hvis de ikke kunne tiltrække udenlandske ingeniører. Når virksomheder, hvis 

danske afdeling eller hovedsæde er placeret i et yderområde, vælger at ansætte udenlandske ingeni-

ører, skal det derfor ikke tolkes som et utilstrækkeligt kompetenceniveau hos danske ingeniører, 

men som et signal om et begrænset udbud af danske ingeniører og muligvis manglende mobilitet 

hos de danske ingeniører.  
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Der er forskel på danske og udenlandske ingeniørers kompetencer 

Flertallet af virksomhederne (64 %) vurderer, at der er forskel på danske og udenlandske ingeniø-

rers kompetencer.  

 

Ifølge disse virksomheder udmærker danske ingeniører sig især ved, at de tør at stille spørgsmål og 

forholde sig kritiske til en problemstilling. De er bedre til at samarbejde i team men også til at træf-

fe selvstændige beslutninger modsat flertallet af udenlandske ingeniører, som ofte, ifølge virksom-

hederne, er vant til en hierarkisk løsningstilgang. Samtidig vurderer virksomhederne, at de danske 

ingeniører hurtigere kan tilpasse sig nye situationer, og at de dermed er mere omstillingsparate end 

udenlandske ingeniører. I vores undersøgelse har vi ikke spurgt til vurderingen af udenlandske in-

geniører med forskellige nationale baggrunde, men virksomhedernes besvarelser antyder, at negati-

ve erfaringer med udenlandske ingeniørers arbejdskultur især handler om ingeniører fra Indien og 

Fjernøsten.  

 

‘Ingeniører i Indien og Kina er gode til software og til at masseproducere. ”Crap in og 

Crap out”. De tilfører ikke produktet noget. De stiller ikke spørgsmålstegn. De gør, 

hvad de får en ordre på. Det kræver endog megen vejledning og sparring at have uden-

landske ingeniører ansat. Det er ikke så nemt, som man tror, pga. den kulturelle for-

skel.’ (Virksomhed i metal- og maskindustrien) 

 

Danske ingeniører anerkendes for at arbejde målrettet og effektivt, men kritiseres så til gengæld for 

ikke i lige så høj grad som de udenlandske ingeniører at være indstillet på at skulle arbejde på skæ-

ve tidspunkter af døgnet/ugen. Samlet set er der dog flest virksomheder, der vurderer, at danske 

ingeniører er de mest fleksible. 

  

I forhold til nytænkning og kreativitet er der en moderat tendens til, at danske ingeniører vurderes 

som havende de bedste forudsætninger sammenlignet med udenlandske ingeniører. Det kan overra-

ske, da danske ingeniører ofte bliver fremhævet som værende langt mere innovative, men i de glo-

balt orienterede virksomheder er forskellen tilsyneladende ikke så udtalt. 

 

Generelt tegner der sig et billede af, at danske ingeniører ifølge virksomhederne udmærker sig ved 

deres personlige og til dels organisatoriske kompetencer, hvorimod de ingeniørfaglige kompetencer 

og dybden i den faglige viden vurderes at være på niveau med eller ringere end udenlandske ingeni-

ørers. Dog er der en tendens til, at danske ingeniører har en større bredde i den faglige viden og er 

mere tværfaglige sammenlignet med udenlandske ingeniører. 

Virksomheder i Danmark overvejer i høj grad at ansætte udenlandske ingeniører 

Blandt virksomhederne, som ikke har udenlandske ingeniører ansat i Danmark, overvejer langt stør-

stedelen at ændre deres rekrutteringspraksis i fremtiden. Når virksomhederne bliver bedt om at be-

grunde dette, fremhæves de samme faktorer, som fremhæves af de virksomheder, der allerede har 

ansat udenlandske ingeniører i Danmark. Det drejer sig bl.a. om dybden i den faglige viden og øn-

sket om en større globalisering.  

 

Der er i vores stikprøve meget få virksomheder, som ikke har udenlandske ingeniører ansat, og som 

heller ikke betragter det som en reel mulighed i fremtiden. Som årsag til denne beslutning nævnes 

ofte meget virksomhedsspecifikke overvejelser. Det primære marked for nogle af de globalt oriente-

rede virksomheder ligger stadig i Danmark, og behovet for at kunne kommunikere på dansk over-

stiger i disse virksomheder behovet for at kunne kommunikere på fremmedsprog. Endvidere har 
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man erfaret, at nogle medarbejdere bliver fagligt hæmmet, når der tales på et andet sprog i virksom-

heden, og dermed risikerer virksomhedskultur og samspil at blive negativt påvirket, ifølge virksom-

hederne.  

Der vil fremover blive brug for flere danske ingeniører 

De interviewede virksomheder vurderer, at der fremover vil blive brug for flere danske ingeniører 

inden for udviklerfunktioner, specialistfunktioner og faglig ledelse. Antallet vil stort set være uæn-

dret inden for kundetilpassede løsninger til specifikke markeder, forretningsudvikling, generel le-

delse og rådgivning og support. Det stemmer godt overens med, at der forventes et øget fokus på 

specialiserede forsknings- og udviklingsfunktioner. Dog kan det overraske, at der ikke forventes en 

stigning i antallet af ingeniører inden for forretningsudvikling, da det blev vurderet som værende en 

af de parmetre, hvortil der vil være knyttet størst ændringer i 2020. Væsentlig årsag er, at, at kom-

merciel forståelse skal ses som en integreret del af jobfunktionen – og ikke som en selvstændig 

funktion, som det kommer til udtryk i flere interview.  

 

Tilsvarende forventer virksomhederne, at der ansættes flere udenlandske ingeniører inden for udvik-

lerfunktioner samt inden for kundetilpassede løsninger til specifikke markeder. Det sidste skyldes 

sandsynligvis de udenlandske ingeniørers sproglige og kulturelle kompetencer og markedsspecifik-

ke indsigt. 

Sammenfatning 

Samlet set tegner der sig et billede af, at udenlandske ingeniører i dag allerede er en integreret del af 

virksomhedernes medarbejdersammensætning. Rekruttering af internationale ingeniører er dels be-

grundet med en mangel på ingeniører med en specifik faglig profil- ikke mindst i yderområder men 

det er også en følge af en offensiv globaliseringsstrategi. Forskelle i varetagelsen af jobfunktioner 

for danske og udenlandske ingeniører er ofte begrundet i dybden af det ingeniørfaglige niveau samt 

den kulturelle baggrund. Globalisering har dermed ikke kun berørt virksomhedernes forretningsom-

råder men også deres rekrutteringsmønstre. Det har medført en øget jobmæssig konkurrence blandt 

ingeniører. At den globale integration på ingeniørernes jobmarked er stadig stigende understreges 

af, at de virksomheder, som i dag ikke har ansat udenlandske ingeniører, næsten alle overvejer at 

gøre brug af denne mulighed i fremtiden.  

3.8. Hvad skal der til for at fastholde ingeniørjob i Danmark 

Dette afsnit fokuserer på, hvilke forhold virksomhederne vurderer som afgørende for, at ingeniørjob 

fastholdes i Danmark. Tabel 3-1 viser en oversigt over de hyppigst afgivne svar, der er afgørende 

for, at ingeniørjob fastholdes i Danmark. F.eks. svarer 65 % af de 58 adspurgte virksomheder, at et 

stort udbud af kvalificerede ingeniører er afgørende for, at ingeniørjob fastholdes i Danmark. 
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Tabel 3-1: De interviewede virksomheders vurdering af forhold, som er afgørende for fastholdelse af ingeniørjob 
i DK

18
 

Hvad er vigtigt for fastholdelse af ingeniørjob i Danmark Andel 

Et stort udbud af kvalificerede ingeniører  65 % 

Lønniveauet blandt danske ingeniører skal være konkurrencedygtigt 44 % 

De generelle rammevilkår for at drive virksomhed i Danmark 22 % 

At danske virksomheder formår at udnytte nye teknologier 19 % 

Lønniveauet på det danske arbejdsmarked generelt – skal være konkurrencedygtigt 17 % 

At produktion fastholdes i Danmark 15 % 

At danske virksomheder formår at indgå samarbejder med virksomheder i andre dele 
af verden 7 % 

At den offentlige forsknings- og innovationspolitik prioriteres højere 5 % 

At danske virksomheder formår at få adgang til vækstmarkederne 4 % 

Kilde: Teknologisk Instituts interviewundersøgelse 2012(58 virksomheder) 

Høj standard i uddannelsen og geografisk mobilitet hos ingeniører er nødvendig 

Som det fremgår af Tabel 3-1, er et stort udbud af kvalificerede ingeniører det væsentligste argu-

ment for fastholdelse af ingeniørjob i Danmark i fremtiden. Dybden i den ingeniørfaglige viden og 

evnen til at omsætte denne viden til nye innovative løsninger blev fremhævet som essentielle for at 

kunne forretningsudvikle på baggrund af ændringer i teknologier og rammevilkår. Udgangspunktet 

og det afgørende for dette er dybden i den faglige viden hos ingeniører. I denne sammenhæng blev 

samarbejdet og dialogen mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne fremhævet som 

vigtig. En intensivering af relationen mellem parterne er nødvendig, ikke kun for at sikre dybden i 

det faglige niveau, men også for dynamisk at kunne tilpasse uddannelserne til de kompetencer, der 

efterspørges.  

 

Manglende mobilitet blandt ingeniørerne fremhæves som et problem i forbindelse med udbud og 

efterspørgsel på ingeniørfaglig arbejdskraft. Virksomheder, som ikke er lokaliseret i og omkring 

nogle af de større byer, har ofte svært ved at tiltrække et kvalificeret udbud af ingeniører. For at 

disse ingeniørjob kan fastholdes i fremtiden, understreges nødvendigheden af en øget geografisk 

mobilitet. 

Produktivitet og omkostningsniveau et afgørende tema 

Af Tabel 3-1 fremgår det yderligere, at virksomhederne vurderer, at lønniveauet blandt danske in-

geniører, de generelle rammevilkår for at drive virksomhed i Danmark samt lønniveauet på det dan-

ske arbejdsmarked generelt er afgørende vilkår for fastholdelse af ingeniørjob i Danmark. Knap 

halvdelen af virksomhederne vurderer, at det høje lønniveau er en barriere for at fastholde ingeniør-

job i Danmark. Omkostningsniveauet afspejler på den ene side den internationale konkurrencesitua-

tion, men skal også sammenholdes med de samlede rammevilkår og produktiviteten i de enkelte 

branchegrupper. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at danske medarbejderomkostninger 

ligger højt i industrien i Danmark, men det samme gør medarbejdernes produktivitet (Kraka, 2013). 

 

                                                 
18 De 58 virksomheder er blevet spurgt om ‘ hvilke tre forhold er afgørende for at ingeniørjob fastholdes i Danmark?‘  
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Novozymes har f.eks. ved investeringer i automatisering reduceret deres lønudgifter til det samme 

niveau som energiafgifter. Samtidig kan investeringer i kapitalapparat være med til at drive tekno-

logisk innovation. (Kraka, 2013). Det er værd at bemærke, at lønudviklingen fra 2000 og frem til 

krisen generelt var højere i Danmark end i udlandet. Ved de seneste lønforhandlinger er der blevet 

udvist stor løntilbageholdenhed - også sammenlignet med udlandet. 

 

Andre forhold, som også kan have betydning for fastholdelse af job i Danmark, og som er fremhæ-

vet i Krakas rapport, men ikke af de interviewede virksomheder, er forskelle i praksis med hensyn 

til administration af regelsæt på energi- og klimaområdet.  

 

Flere af de interviewede virksomheder i vores undersøgelse peger på, at fastholdelse af avanceret 

produktion i Danmark er afgørende for det fremtidige udbud af ingeniørjob. Det er interessant, da 

flere virksomheder i 2020 forventer at udflytte produktion (35 %) og forsknings- udviklingsaktivite-

ter (30 %) til udlandet. Der er dog ikke en signifikant sammenhæng mellem de virksomheder, der 

forventer udflytning, og de virksomheder, der peger på forsat fastholdelse af produktion i Danmark. 

Blandt de virksomheder, der peger på fastholdelse af produktion i Danmark, er både store og små 

virksomheder på tværs af branchegrupper. De fleste af virksomhederne har hovedsæde i Danmark. 

Som tidligere nævnt, viser en tidligere analyse, at udflytningen af F&U i stor udstrækning handler 

om, at virksomhederne forfølge multilokationsstrategier, når det kommer til videnproduktion. Det er 

også værd at understrege, at virksomhederne selv i stigende omfang skelner mellem produktion, 

som har F&U karakter og så masseproduktion.  

Stigende internationalisering – stigende krav til ingeniører i Danmark 

Udviklingen i globale værdikæder gør, at internationalt samarbejde bliver stadigt vigtigere ikke 

mindst med den erhvervs- og virksomhedsstruktur, som vi har i Danmark. De interviewede virk-

somheder anser det som afgørende, at danske virksomheder formår at indgå samarbejder med virk-

somheder i andre dele af verden og at blive bedre til at udnytte de muligheder og det potentiale, der 

opstår på baggrund af globaliseringen (jævnfør forventninger om markedsudvidelse gennem nye 

kunder).  

 

Særligt virksomheder med hovedsæde i Danmark ser danske virksomheders samarbejde med andre 

virksomheder i verden som afgørende for at kunne fastholde ingeniørjob i Danmark. Hovedsædets 

placering i eller udenfor Danmark er dermed en indikation af virksomhedens nuværende grad af 

internationalt samarbejde. Globalt set er tendensen, at de multinationale virksomheder har færre 

underleverandører, som bliver systemunderleverandører- og udviklingspartnere. Det sætter pres på 

specialiseringskompetencerne, som grundlag for at udnytte internationale forretningsmuligheder. 

Derfor stiller det også stigende krav til ingeniørernes kompetencer, bl.a. evnen til at løse meget 

komplekse problemstillinger, samarbejde på tværs af faggrupper og landegrænser og kulturel og 

sproglig kunnen, hvis danske virksomheder skal finde ’the sweet spot in the value chain’. Nye mar-

keder kræver en forståelse af potentielle, kommercielle muligheder. Det fremhæves som værende en 

væsentlig faktor for, at virksomheder kan udnytte vækstmuligheder udenfor Danmark  

3.9. Hvad betyder ledelsesstilen 

Ledelsesstil  

Den større internationale integration afspejles også i virksomhedernes medarbejdersammensætning. 

Medarbejderstaben omfatter i stadig stigende grad personer med forskellig kulturel, sproglig og 

uddannelsesmæssig baggrund. Derfor har analysen også fokuseret på, i hvilket omfang den klassi-
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ske nordiske ledelsesstil, der bl.a. er karakteriseret ved medarbejderinddragelse og kort magtdi-

stance, bliver udfordret i globalt orienterede virksomheder.  

Virksomheders internationalisering udfordrer (umiddelbart) ikke ledelsesstilen 

Blot 10 % af de deltagende virksomheder svarer, at de har oplevet samarbejdsvanskeligheder mel-

lem udenlandske chefer og danske ingeniører. For samarbejdsvanskeligheder mellem danske chefer 

og udenlandske medarbejdere er antallet 15 % - altså næsten det samme. 60 % svarer, at de ikke har 

oplevet samarbejdsvanskeligheder, mens 15 % ikke er bekendte med sådanne vanskeligheder/ved 

ikke.  

 

Virksomhedens størrelse har betydning for omfanget af samarbejdsvanskeligheder. Der er en ten-

dens til, at virksomheder med flere end 500 ansatte oftere oplever konflikter eller samarbejdsvan-

skeligheder mellem udenlandske chefer og danske medarbejdere. Det kan forklares ved, at der i 

større virksomheder typisk er flere ledelseslag og en mere formaliseret ledelseskultur, og det kan 

derfor være vanskeligere at håndtere kommunikationen i forbindelse med eventuelle uenigheder.  

 

Konflikter og/eller samarbejdsvanskeligheder på grund af forskellige opfattelser af ledelsesstil for-

klares af virksomhederne selv primært med den måde, som virksomhederne arbejder på og graden 

af internationalisering. Virksomheder, der er meget internationaliserede har i større omfang faste 

procedurer for hvordan typiske konflikter eller samarbejdsvanskeligheder skal håndteres, hvilket 

kan konflikte med en dansk ledelsesstil, hvor man i større udstrækning taler sig til rette. 

 

‘Det at stille spørgsmålstegn til en chef er ikke ensbetydende med, at man nedgør ham. 

Det er specielt et problem i forhold til de engelske og amerikanske chefer. Danske inge-

niørers kritiske stillingstagen kan være svært at håndtere for udenlandske chefer. Om-

vendt kan det for vores danske chefer også være svært at arbejde med udenlandske in-

geniører på vores kinesiske marked, da de ikke siger nej til en opgave eller pr. automa-

tik følger op.’ (Virksomhed i metal- og maskinindustrien) 

Chefens nationalitet har ikke betydning for ingeniøren  

Halvdelen af de adspurgte ingeniører har eller har tidligere i deres karriere haft en udenlandsk leder.  

85 % af ingeniørerne har ikke nogen præference med hensyn til deres chefs nationalitet. Det kan 

skyldes, at der hverken er en klar sammenhæng mellem chefens nationalitet og medarbejderens 

selvbestemmelse i jobbet eller kravene til performance. Omgangstonen med en udenlandsk chef 

sammenlignet med en dansk chef vurderes også at være den samme, dvs. hverken mere eller mindre 

formel/uformel.  

 

‘Min chefs nationalitet er ligegyldig, det er hans personlighed der er vigtigst.’ (Ingeniør 

fra kemi- og medicinalindustrien) 

 

Det afgørende for karakteren af ledelsesstil er dermed ikke nationalitet, men lederens personlige 

egenskaber og kulturelle forståelse.  
 
International virksomhed – fordele og ulemper 

For mere specifikt at identificere, hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med at være ansat i en 

globalt orienteret virksomhed, er ingeniørerne blevet bedt om at forholde sig til otte forhold 

(bl.a. samarbejde med andre kolleger med anden nationalitet end dansk, forskelle i arbejdskultur, 

opfattelser af hierarki mv.). 
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Generelt viser det sig, at der er flere fordele end ulemper forbundet med at være ansat i en globalt 

orienteret virksomhed. Selv om der er forskelle i, hvor stor en andel af respondenterne, der klassifi-

cerer de otte forhold som værende en fordel, ulempe eller det samme, er der for nedenstående fire 

forhold en klar overvægt, der vurderer dem som fordele. 

 

1. Samarbejde med en anden kollega end dansk 

2. Anvendelse af fremmedsprog 

3. Forskellige opfattelser af samarbejdsformer 

4. Globale karrieremuligheder 

Fælles for forhold 1-3 er ‘forskellighed’. At være ansat i en globalt orienteret virksomhed som in-

geniør kan give en anden dynamik på grund af en større diversitet i sammensætningen af medarbej-

dere på tværs af race, sprog og kultur sammenlignet med ansættelse i en dansk orienteret virksom-

hed. Desuden kan den internationale arbejdserfaring bidrage til komparative fordele ved jobskifte.  

 

Omvendt fremhæves forskellige opfattelser af hierarki og stor afstand til moderselskab som ulem-

per, der er forbundet med at være ansat i en global orienteret virksomhed. De forskellige opfattelser 

af hierarki kan føre til ledelsesmæssige udfordringer, men kan også påvirke selve opgaveløsningen. 

Det samme kan afstanden til moderselskabet.  

 

To forhold angives hverken som en fordel eller en ulempe i forbindelse med at arbejde i en globalt 

orienteret virksomhed. Det drejer sig om ‘arbejde i virtuelle team’ og ‘forskelle i arbejdskultur’. 

Heraf kan det udledes, at ingeniører ikke vurderer, at der er den store forskel på disse forhold alt 

afhængig af, om man er i en dansk eller globalt orienteret virksomhed.  

 

De otte afdækkede forhold er alle forhold, der i større eller mindre grad vil påvirke medarbejdere i 

forbindelse med internationalisering af en virksomhed. Det vil være muligt at påvirke flere af for-

holdende ledelsesmæssigt. Omfanget af både fordele og ulemper ved internationalt samarbejde er 

ikke givet på forhånd, men det samlede udfald vil være påvirket af den virksomhedsmæssige stil-

lingtagen og håndtering af de disse. 

3.10. Sammenfatning 

Kapitel 3 har undersøgt ingeniørarbejdsmarkedet i globaliserede virksomheder med udgangspunkt i 

virksomhedernes forventninger til den forsatte internationalisering frem mod år 2020. Flertallet af 

virksomheder forventer i 2020 at være mere internationaliserede sammenlignet med i dag. Det 

kommer bl.a. til udtryk ved, at virksomhederne forventer at have udvidet deres markedsandele - 

især på det internationale marked. Som led i denne udvikling forventer virksomhederne at få brug 

for dels flere danske ingeniører inden for udviklerfunktioner, specialistfunktioner og faglig ledelse 

(antallet vil stort set være uændret inden for kundetilpassede løsninger til specifikke markeder, for-

retningsudvikling, generel ledelse og rådgivning og support), dels flere udenlandske ingeniører in-

den for udviklerfunktioner, men også inden for kundetilpassede løsninger til specifikke markeder. 

Rekrutteringen af udenlandske ingeniører skyldes primært manglen på danske ingeniører med en 

specifik ingeniørprofil. I forlængelse heraf peger analysen på, at der skal sikres et stort udbud af 

kvalificerede ingeniører i Danmark for at kunne fastholde ingeniørjob i Danmark i 2020.  

 

Flertallet af de virksomheder, der ikke har udenlandske ingeniører ansat, overvejer frem mod 2020 

at ændre rekrutteringspraksis og ansætte udenlandske ingeniører. 
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4. Internationale udviklingstendenser  

 

Kapitel 4 belyser de overordnede internationale udviklingstendenser, der forventes at påvirke udvik-

lingen af ingeniørers jobfunktioner og kompetencer.  

 

‘The engineer of the 21st century must be able to keep pace with rapid technological 

advances in an increasingly interlinked global economy, solve complex multidiscipli-

nary problems and use natural and human resources in the most efficient manner possi-

ble. The engineer of the future must also be able to act as an innovation manager and 

entrepreneur who can run a company, draw up business plans and generate economic 

growth.’ (Fuchs, 2012) 

 

Der findes en række rapporter og analyser, som på forskellige måder beskæftiger sig med udvik-

lingstendenser, der kan forventes at påvirke efterspørgslen efter fremtidens ingeniørkompetencer 

kvantitativt såvel som kvalitativt. Ser vi på drivkræfter for udvikling i ingeniørers kompetencer, er 

det muligt at skelne mellem flere påvirkningsmekanismer: 

 

1. Samfundsudfordringer kombineret med udvikling inden for en række kerneteknologier (Key 

Enabling Technologies (KETs)). Disse udfordringer afføder bl.a. diskussioner om udvikling 

af ingeniørers tværfaglige tekniske kompetencer. 

2. Tendenser i efterspørgslen efter produkter og ydelser med både komplekst teknisk indhold, 

et stort viden/serviceindhold samt brugerfunktionalitet. I denne kategori er også efterspørgs-

len på kundetilpassede produkter. 

3. Tendenser eller samfundsudfordringer, der påvirker virksomhedernes vilkår og dermed kra-

vene til medarbejdernes kompetencer som f.eks. udvikling og efterspørgsel i nye vækstmar-

keder. 

 

Vi har lagt vægt på at beskrive tendenser og 

drivkræfter, som har potentielle konsekvenser 

for et bredt spektrum af ingeniørjob. Vægten har 

dermed ikke været på præcise beskrivelser af 

udviklingen af bestemte typer af teknologier 

eller forretningsmodeller, som er karakteristiske 

for bestemte brancher, med mindre vi har vurde-

ret, at disse udviklinger potentielt har mere om-

fattende konsekvenser. Selv hvor dette er tilfæl-

det, skal det pointeres, at de forskellige brancher 

og sektorer, og dermed ingeniørernes jobfunkti-

oner og kompetencekrav, ikke påvirkes lige me-

get og på samme måde af disse drivkræfter. 

F.eks. vil forøgede krav om bæredygtighed i 

produktionen, der er båret af både forbrugerkrav 

og lovgivning, afspejle sig forskelligt i forskellige brancher og stille forskellige kompetencekrav.  

 

Det er en væsentlig pointe, at mange af de tendenser, der kan iagttages, er indbyrdes forbund-

ne/interkonnektive.  

 

Tendenser og drivkræfter 
I fremtidsstudier skelner man ofte mellem ten-
denser og drivkræfter. En tendens, også kaldet 
en trend, er en ændring i en bestemt retning, som 
er vedvarende over en vis periode Der findes 
korte tendenser, som modetendenser, og lange 
tendenser, som tendensen til stadig forøgelse af 
levetiden. At sige, at noget er en tendens, siger 
intet om årsag og virkning. Når man derimod 
siger, at noget er en drivkraft, har man samtidig 
sagt, at den driver en udvikling, og altså er årsag 
til ændringer. Tendenser kan være drivkræfter, 
men er det ikke nødvendigvis. Forøgelsen af 
levetiden er en tendens, men er samtidig en driv-
kraft, fordi den kan påvirke andre forhold, f.eks. 
forbrugeradfærd, arbejdsmarked, og sundheds-
systemet.  
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Interkonnektivitet er tendensen til, at ting og mennesker bindes sammen i stadigt tættere fysiske, 

økonomiske og virtuelle infrastrukturer understøttet af sensorer og markant øget databehandlings-

kapacitet (Mahbubani K, 2012)
19

. Interkonnektivitet er en vigtig drivkraft for globalisering i bred 

forstand.  

 

I det følgende gennemgår vi en række tendenser, som er identificeret i litteraturen. Vi har for over-

skuelighedens skyld valgt at opdele tendenserne i henhold til de kategorier, der er nævnt ovenfor. 

Det skal også understreges, at vi betragter tendenserne gennem en optik, der er fokuseret mod inge-

niørers jobfunktioner og kompetencer i 2020. Det vil sige, at udviklingstræk, som måske på sigt kan 

få store konsekvenser for samfundsliv, natur eller politik, kun udfoldes i forhold til konsekvenserne 

for ingeniørerne og ikke i forhold til effekter i andre områder af samfundet.  

4.1. Samfundsmæssige tendenser  

Demografisk aldring 

Den demografiske udvikling, og her især den aldrende europæiske befolkning, har indflydelse på en 

lang række forhold. Som bekendt stiger levealderen og samtidig forbedres den ældre befolknings 

sundhedstilstand. Denne demografiske udvikling må anses for værende sikker i et 2020-perspektiv.  

 

I denne sammenhæng knytter de væsentligste effekter sig til et forventet behov for ændrede vel-

færdsløsninger, herunder velfærdsteknologiske løsninger, samt til de forventede effekter på ar-

bejdsmarkedet. Behovet for velfærdsteknologi vil blive diskuteret i afsnit 4.2 nedenfor. En voksen-

de aldrende befolkning på globalt plan er ikke kun en driver i forhold til velfærdsteknologi, men er 

også et fokusområde for den farmaceutiske industri, hvor udviklingen i nanoteknologi understøtter 

muligheder for helt nye medicinske produkter 

 

Ser vi på arbejdsmarkederne, har de aldrende befolkninger længe givet anledning til politisk bekym-

ring for fremtidens arbejdsudbud i og udenfor Danmark. Dette er rationalet for de tilbagetræknings-

reformer, som er gennemført i 00’erne i de fleste europæiske lande.  

 

Figur 4-1 viser interessen for reformer og initiativer for at øge arbejdsudbuddet, bl.a. ved at søge at 

fastholde ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet.  

 
Figur 4-1: Fokus på betydningen af demografisk aldring for arbejdsmarkedet 

 
Kilde: http://www.oecd.org/general/boostingjobsandskills.htm 

 

Ser vi specifikt på ingeniørernes arbejdsmarked i Danmark, betyder den demografiske udvikling 

sammenholdt med de branchemæssige omstruktureringer, som allerede nu finder sted, at der kan 

forventes et stort efteruddannelsesbehov i de kommende år.  

 

                                                 
19 Se evt. også Institute for the Future i USA, http://www.gurucareersnetwork.com/blog/future-work-skills-2020/  

http://www.oecd.org/general/boostingjobsandskills.htm
http://www.gurucareersnetwork.com/blog/future-work-skills-2020/
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Næsten halvdelen af de ingeniører, som var på arbejdsmarkedet i 2010, og som også har mulighed 

for at være det i 2020, var mellem 42 og 59 år. Disse ingeniørers uddannelse må derfor allerede nu 

antages at være minimum 10 år gammel (IDA, 2010). Hvis de fleste af disse ingeniører bliver på 

arbejdsmarkedet, kan der forventes et betydeligt behov for opdatering af deres kompetencer i de 

kommende år - ikke kun de teknologiske kompetencer, men også de kompetencer, der er nødvendi-

ge, for at begå sig i en globaliseret verden (sproglige og interkulturelle kompetencer samt i forhold 

til en række udviklingsområder inden for IT-relateret forretningsmæssig udnyttelse af cloud og data 

mining, som er et voksende beskæftigelsesområde for ingeniører i USA). 

 

En prognose for mangel på ingeniører og cand.scient.er viser, at der i 2020 kan forventes en mangel 

på ingeniører i størrelsesordenen 13.500, herunder 8.500 diplomingeniører og 5.000 civilingeniører 

(IDA, 2011). Denne mangel kan dog muligvis modvirkes af den øgede (midlertidige) globale mobi-

litet af højtuddannede. På europæisk plan er der allerede nu i visse lande (f.eks. Tyskland) mangel 

på ingeniører, og det kan potentielt give anledning til forøget mobilitet over landegrænser.  

 

Den forøgede mobilitet aktualiserer således et behov for, at danske ingeniører tilegner sig kompe-

tencer, der gør dem i stand til at samarbejde med kolleger med en anderledes kulturel og sproglig 

baggrund. For ingeniører med projektlederroller eller i generelle ledelsesroller stiller det ændrede 

krav til deres ledelses- og viden-management kompetencer.  

 

Konkurrencedygtighed på det globaliserede arbejdsmarked er imidlertid ikke kun et spørgsmål om 

sproglige eller interkulturelle kompetencer men også i høj grad om indstilling til det globale ar-

bejdsmarked. Her peger medlemsundersøgelsen i IDA’s Fokusprojekt Globalisering (IDA, 2011) 

på, at danske ingeniører nok forventer øget konkurrence fra udenlandske ingeniører om danske in-

geniørjob, men samtidig tyder undersøgelsen på, at en større del af de danske ingeniører ikke er 

særligt indstillede på at blive aktive på det europæiske (for slet ikke at tale om det globale) ar-

bejdsmarked. Der er således kun 12 % af ingeniørerne, som forventer at søge job i udlandet inden 

for de næste fem år, og halvdelen er slet ikke eller i mindre grad villige til at gå på kompromis med 

lønforhold og/eller ønske til, hvor (geografisk) de vil arbejde.  

Den voksende globale middelklasse og den stigende sociale ulighed i den vestlige verden 

Fra et dansk perspektiv kan det være vanskeligt at forholde sig til en voksende global middelklasse, 

hvad der også fremgår af ovennævnte medlemsundersøgelse. Imidlertid er stigningen i andelen af 

den globale befolkning, som befinder sig i middelklassen, signifikant. Væksten i middelklassen sker 

hovedsagelig i Østasien (World Economic Forum, 2012) og i mindre grad i Latinamerika og Afrika, 

mens der i Europa og USA sker et fald i både i middelklassens andel i befolkningen og i dennes 

købekraft (Pezzini, 2012). Der er derfor tale om bevægelser, som kan have betydning for arbejds-

marked og kompetencer på flere planer: 

 

 Den voksende middelklasse i Østasien vil, så længe den økonomiske krise ikke slår ind i 

disse økonomier (hvilket i øjeblikket er usikkert), betyde, at de østasiatiske økonomier æn-

dres fra at være eksportdrevne til at være drevne af øget forbrug internt i regionen. Det kan 

åbne nye markedsmuligheder for europæiske, herunder danske, virksomheder. Men det kan 

også betyde, at investeringer flytter væk fra Europa og dermed påvirker mulighederne for 

innovation og udvikling negativt. 

 En negativ økonomisk udvikling i Europa kan forstærkes af væksten i uligheden i USA og 

Europa med næsten en fjerdedel af Europas befolkning truet af fattigdom, meget ujævn ind-

komstfordeling mellem de europæiske lande (Eurostat, 2012) og lav forbrugertillid, især 
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hvis den sociale uro med tiltagende opslutning om radikale bevægelser, som allerede nu ma-

nifesterer sig i det sydlige Europa, breder sig. Argumentet er her, at det ikke blot er et 

spørgsmål om at skabe fornyet vækst som vejen til jobskabelse, men at jobskabelse er nød-

vendigt for at genetablere tilliden i markedet og dermed fornyet forbrugerefterspørgsel og 

tilsvarende virksomhedsinvesteringer i kapitalapparat som forudsætninger for teknologisk 

innovation (World Economic Forum, 2013).
20

 

 

Den aktuelle globale vækst i og omfordeling af indkomster kan altså potentielt have store konse-

kvenser for virksomheder og job, herunder i Danmark, og således også ingeniørernes job. Imidlertid 

er det i øjeblikket forbundet med meget stor usikkerhed, hvilken retning og betydning disse ændrin-

ger vil få.  

4.2. Teknologiske tendenser 

Vi har gennemgået forskellige kilder til viden om teknologiske tendenser. På den baggrund har vi 

identificeret en række træk i teknologiudviklingen i dette årti, som vi vurderer, vil have størst ind-

flydelse på ingeniørers jobsituation: 

 

 Informations- og kommunikationsteknologier bliver allestedsnærværende 

 Teknologisk konvergens, hvor f.eks. bio- og nanoteknologiske specialer smelter sammen 

 Intensiveret udbredelse af automationsteknologier (robotisering og sensorteknologi) 

 Hastig udvikling inden for sundheds- og velfærdsteknologi 

 Fokus på udvikling af bæredygtige materialer og processer 

Informations- og kommunikationsteknologier bliver allestedsnærværende 

Den informationsteknologiske revolution er ikke færdig. Informations- og kommunikationsteknolo-

gierne har radikalt forandret verden siden 1980’erne, og udviklingen vil fortsætte i takt med, at in-

formations- og kommunikationsteknologierne gennemtrænger vores hverdag. I det følgende nævnes 

nogle centrale udviklinger, som kan forventes at tage fart i de kommende år op til 2020. 

 

Tingenes internet 

Tingenes internet (Internet of Things, IoT) henvi-

ser til entydigt identificerbare genstande (ting) og 

deres virtuelle repræsentationer i den globale in-

ternetinfrastruktur.  

 

Den virtuelle interkonnektivitet gennem internettet 

og sociale medier åbner store muligheder for at 

gøre objekter programmerbare og dermed mulig-

hed for at indbygge nye funktionaliteter og intelli-

gens i alskens produkter og i snitfladen produkt-

service.  

 

Konnektivitet er også forudsætningen for hurtig 

udnyttelse og udveksling af viden og udbredelse af 

innovationer - ikke mindst med udnyttelse af data mining muligheder.
21

  

                                                 
20 Ikke publiceret notat fra Council for Jobs and Skills, World Economic Forum, som blev præsenteret på mødet i Davos i januar 

2013. 
21 Se evt. http://www.anderson.ucla.edu/faculty/jason.frand/teacher/technologies/palace/datamining.htm  

Det smarte køleskab - stadier af modning  
 
1. Personalisering 

Køleskabets ejer scanner mælkekartoner 
med sin smartphone, hvilket udløser en 
påmindelse, når mælken udløber.  

2. Semi-autonome sensor-netværk 
Køleskabet registrerer selv mælken og 
udsender påmindelser til en bredere vifte 
af forbundne apps.  

3. Autonomi og uafhængighed 
Køleskabet bestiller selv og helt på egen 
hånd ny mælk, før det er tomt eller mæl-
ken har nået udløbsdato. 

(Rose, 2013) 

http://www.anderson.ucla.edu/faculty/jason.frand/teacher/technologies/palace/datamining.htm
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Når genstande og personer er udstyret med en internetforbindelse (URL) adresse og radio tags (Ra-

dio frequency identification, RFID, hvilket ofte ses som en forudsætning for IoT), kan de automa-

tisk identificeres og registreres af computere. Ud over RFID, kan en entydig identifikation af ting 

opnås gennem andre midler såsom stregkoder eller QR-koder. 

 

 

Kilde: http://sg.news.yahoo.com/chinas-yihaodian-plans-1-000-141055675.html  

 

Hvis alle objekter således udstyres med diminutive identifikationsanordninger, har det betydning 

både for optimering af produktionsprocesser og logistikfunktioner.  

 

Personers evne til at interagere med objekter, som fysisk befinder sig andre steder, kan lettes, og et 

objekts egenskaber, status, placering mv. vil kunne ses enten direkte af en person eller - mere sand-

synligt - af personens elektroniske agent, som så kan give personen besked i forhold til regler eller 

adfærdsmønstre defineret af personen. IoT er den vigtigste kilde til de såkaldte ‘big data’. 

 

Big data 

Big data er de hastigt stigende mængder af data, som udgør en enorm og flydende kilde til informa-

tion, der er tilgængelig for at søge, ændre og analysere data til at skabe værdifuldt indhold, tjenester 

og produkter.
22

 Mulighederne for at indsamle, analysere og anvende meget store datamængder sti-

ger voldsomt i disse år. Bl.a. vokser organisationers mulighed for at ‘mærke verden’ gennem data-

indsamling hele tiden. En stigende mængde produkter forsynes med identifikation som beskrevet 

ovenfor. Flere og flere virksomheder digitaliserer og opbevarer stigende mængder af meget detalje-

rede data om transaktioner. Flere og flere sensorer, der måler processer, brug af produkter og ad-

færd, indbygges i fysiske enheder fra produktionsudstyr over biler til mobiltelefoner. Forbrugerne 

skaber og deler ligeledes enorme mængder af data gennem blogging, statusopdateringer, og uploa-

ding af foto og videoer. En stor del af disse data kan nu opsamles, analyseres og visualiseres i real-

tid. 

 

                                                 
22 For en lettilgængelig og veldokumenteret introduktion til ‘big data’, se Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data  

Figur 4-2: Kina vil bygge 1.000 virtuelle supermarkeder uden produkter, 
kun med billeder og QR-koder 

http://sg.news.yahoo.com/chinas-yihaodian-plans-1-000-141055675.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data
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I europæisk sammenhæng er politikken rettet mod at opnå et indre marked for tingenes internet og 

‘big data’, som vedrører den offentlige sektor med henblik på at maksimere de fordele, som et sik-

kert og avanceret tingenes internet vil bringe. Det kræver et intensiveret samarbejde mellem politi-

kere, borgere og erhvervsliv om at skabe et miljø for øget innovation, investeringer og økonomisk 

vækst. Herudover aktualiserer tingenes internet også etiske problemstillinger i forbindelse med be-

skyttelse af privatlivets fred og sikkerhed. Et fuldt udviklet tingenes internet er endnu en vision, 

men i et syvårs perspektiv vil udviklingen med stor sikkerhed være nået betydeligt længere end i 

dag. Der vil fortsat være behov for videreudvikling af software, som kan nyttiggøre viden fra de 

enorme mængder af digital information, og især vil der i design af produkter skulle tages nye hen-

syn til produkternes mulighed for at ‘tale med andre produkter’ og sætte sig digitale spor.  

 

På det amerikanske jobmarked ses i jobopslag en voksende efterspørgsel på personer med en blan-

ding af en ingeniør- og datalogprofil til en række nye dataanalyseopgaver.  

 

Som den europæiske ingeniørforening SEFI påpegede på en europæisk ingeniørkonference, betyder 

disse udviklingstendenser, at ingeniører i stigende omfang skal kunne tænke systemisk og skal kun-

ne beskrive systemer matematisk (i algoritmeform) med henblik på at identificere komponenter, 

som kan automatiseres (SEFI, 2012). 

 

3D-teknologi/rapid prototyping 

Udviklingen i muligheden for at designe fysiske objekter ved hjælp af 3D-software og efterfølgende 

printe dem ud på en 3D-printer går i øjeblikket meget hurtigt, og teknologien er nu bredt tilgænge-

lig, som det fremgår af nedenstående figur. 

 

 
Kilde: http://store.solidoodle.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=56  

 

Borgere og små virksomheder, som ikke umiddelbart vil investere i udstyret, inviteres nu indenfor i 

Copenhagen Fablab i Valby
23

, hvor de kan lære at bruge 3D programmel, 3D printere/laserskærere 

og lignende værktøjer. Ellers kan man få hjælp på hjemmesider, som tilbyder vejledning, designas-

                                                 
23 Det kommunalt finansierede designlaboratorium for Københavns Kommunes borgere åbnede den 9. januar 2013. 

http://valbyonline.dk/fablab-valby/  

Figur 4-3: 3D printer til brug i hjemmet eller den lille virksomhed 

http://store.solidoodle.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=56
http://valbyonline.dk/fablab-valby/
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sistance og printning, hvis man ikke selv har adgang til en 3D printer (f.eks. 

http://www.shapeways.com/).  

 

I USA satses der markant på at få produktion tilbage til USA ved hjælp af ny produktionsteknologi 

bl.a. gennem etablering af National Additive Manufacturing Institute of Innovation.
24

 Inden for luft-

fartsindustrien har bl.a. Airbus iværksat forsknings- og udviklingsaktiviteter med fokus på, hvordan 

3D-printere kan skaleres op med henblik på produktion af store delkomponenter til flyindustrien.
25

 

Endnu er initiativer som dette på et meget tidligt udviklingsstadie. Der er tale om en radikal innova-

tion, for så vidt som 3D-print potentielt gør eksisterende produktionsteknologier (f.eks. sprøjtestøb-

ning) overflødige samtidig med, at teknologien potentielt demokratiserer designprocessen og der-

med udgør en trussel for ingeniørjob inden for industrielt design og produktudvikling. Imidlertid 

kan denne kreative destruktion betyde, at der opstår nye forretningsmuligheder og jobmuligheder 

for ingeniører, idet private borgere som hovedregel ikke har de nødvendige design- og beregnings-

færdigheder til at fremstille produkter af den kvalitet og brugsstandard, som de er vant til at forven-

te fra industrielt fremstillede produkter. Mens det således ikke på nuværende tidspunkt er muligt at 

forudsige de præcise konsekvenser og tidsperspektiver for af udbredelsen af 3D-teknologier, er der 

ikke tvivl om, at de over tid vil få afgørende betydning for ingeniører ansat i fremstillingsindustrien.  

Teknologisk konvergens, hvor f.eks. bio- og nanoteknologiske specialer smelter sammen 

Samtidig med, at der sker en specialisering inden for teknologier, sker der også i stigende grad en 

sammensmeltning eller konvergens mellem teknologiområder, der tidligere udviklede sig adskilt fra 

hinanden. Allerede i 2005 bemærkede det amerikanske National Academy of Engineering, at udvik-

lingen i nutidens industrielle udstyr og systemer, fra biomedicinsk udstyr over avanceret produkti-

onsudstyr til netværksforbundne fabrikker, er drevet af udvikling i nøgleteknologier såsom avance-

rede materialer, nanoteknologi, mikro- og nanoelektronik, bioteknologi og fotonik. Disse nøgletek-

nologier kan forventes i stigende grad at blive integreret i en lang række industrielle processer og 

produkter, ligesom det er sket med IT-teknologier.  

Kilde: Phan & fl., 2009 

 

                                                 
24 Se evt. http://www.technewsdaily.com/6105-3d-printing-boost-manufacturing.html  
25 http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2012/07/11/airbus-explores-a-future-where-planes-are-built-with-giant-3d-printers/  

Figur 4-4: Bio-nano konvergens 

http://www.shapeways.com/
http://www.technewsdaily.com/6105-3d-printing-boost-manufacturing.html
http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2012/07/11/airbus-explores-a-future-where-planes-are-built-with-giant-3d-printers/
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Det vil give anledning til et behov for specialiserede og dybtgående kompetencer i udviklings- og 

forskningsafdelinger og virksomheder. Både American Engineering Association og SEFI peger 

samtidig på, at denne udvikling øger behovet for nye former for teknisk-faglig tværfaglighed, som 

bør have konsekvenser for ingeniøruddannelserne. I tillæg vil udviklingen i stigende omfang stille 

krav om, at ingeniører i udviklings- og forretningsudviklingsfunktioner har indsigt i konvergensmu-

lighederne mellem nøgleteknologierne, fordi nøgleteknologierne åbner op for nye produktfunktio-

naliteter (Europa Kommissionen, 2011; Europa Kommissionen, 2012a). 

Intensiveret udbredelse af automationsteknologier (robotisering, kunstig intelligens og sensortekno-
logi) 

Robotteknologi er for så vidt kendt tekno-

logi, men de muligheder, der ligger i tek-

nologierne gennem udnyttelse af sensor-

teknologi, styringsteknologier og kunstig 

intelligens, gør, at robotterne kan varetage 

langt mere avancerede funktioner og ud-

bredes til flere områder samtidig med, at 

den mere modne robotteknologi ligger i et 

prisleje, så potentialet bliver langt større. 

The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers har lavet en top 12 liste over 

nye udviklingsveje for robotteknologi 

(Guizzo & Deyle: 2012). De identificerer 

flg. udviklingstrends: 

 

 Co-robotter: Robotter som kolleger 

og bofæller 

 Sansning: Kinect-revolutionen 

fortsætter 

 Cloud-robotter: Robotter, hvis sty-

resystem ligger i ‘skyen’, eller som 

deler information gennem ‘skyen’ 

(jf. IoT, her som IoR, the Internet 

of Robots) 

 Føjelig betjening: ‘Bløde’ robotter 

 Smartphone robotter: Smartphones som den nye ‘robothjerne’ 

 Billig automatisering: Robotarme bliver billigt tilgængelige  

 Selvkørende biler: På vej ud på markedet og kan blive en væsentlig brik i IoT 

 Robothjælpere i industrien: ‘Robotkolleger’, som er mere fleksible, intuitive og ufarlige at 

arbejde sammen med  

 3D print (se ovenfor) 

 Telepresence robotter: En fysisk fjernrepræsentation eller ‘Avatar in the real world’ 

 Bionics: Exo-skeletter, implantater osv. 

 Nano-robotter inden for det medicinske og farmaceutiske område  

  

Figur 4-5: Baxter, en ny robotkollega 

Kilde: http://www.rethinkrobotics.com/index.php/products/baxter/ 

http://www.rethinkrobotics.com/index.php/products/baxter/
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Hastig udvikling inden for sundheds- og velfærdsteknologi 

Udviklingen inden for sundheds- og velfærdsteknologi er drevet af flere samvirkende årsager. Dels 

af de muligheder, som de teknologiske udviklinger, der er skitseret ovenfor, tilbyder; dels af den 

demografiske udvikling, som betyder, at der er en stigning i behovet for pleje og omsorg af svage 

ældre; dels af ønsker om at effektivisere og modernisere den offentlige service i hospitals- og pleje-

sektorerne; endvidere i forbrugerefterspørgsel på udstyr, som kan hjælpe personer med funktions-

nedsættelser i at opretholde en værdig og uafhængig livsstil. Endelig spiller teknologierne også en 

stigende rolle i fleksibel behandling af en række livsstilssygdomme. 

 

Kilde: New York Times, 23. februar 2012 

 

Sundheds- og velfærdsteknologi er ikke generiske teknologier, men de udnytter mange af de tekno-

logiske muligheder, som er beskrevet ovenfor. Eksempler på sådanne teknologier med fokus på 

ældre menneskers daglige behov er beskrevet i rapporten ‘ICT and ageing scenarios’ (Camarinha-

Matos, L.M., 2012). 

4.3. Økonomiske tendenser 

Globalisering 

Globalisering af værdikæder og virksomheder har gennem de sidste 10-15 år været den væsentligste 

økonomiske trend med store konsekvenser for arbejdsmarkeder og kompetencebehov. Informations- 

og kommunikationsteknologier har sammen med let og billig adgang til at transportere varer mulig-

gjort en opbrydning af værdikæder og udbredt brug af sourcing således, at virksomhederne har kun-

net udnytte den bedste ekspertise og den billigste arbejdskraft, hvor den fandtes. Selv om der er tale 

om en afmatning af offshoring af produktion
26

 i takt med at lønniveauer nivelleres, og omkostninger 

til transport og kvalitetssikring af produkter fra udflyttede produktioner stiger, er der en uformind-

sket globalisering i form af multinationale koncerners indtrængen på nye markeder og sourcing af 

materialer fra nye kilder (den igangværende strid om retten til at udvinde Grønlands råstoffer er et 

af de mere dramatiske eksempler på dette), samt begyndende sourcing/offshoring af forsknings- og 

udviklingsaktiviteter.  
 

Globaliseringen afsætter sig i et forøget behov for ansatte med indsigt i internationale forhold og 

evner til at samarbejde med afdelinger, leverandører og kunder i andre lande og verdensdele. Som 

konkret eksempel kan nævnes, at da virksomheder af den tyske brancheorganisation for maskinin-

                                                 
26 Se f.eks. en vurdering af potentialet for udflytning til Indien her: http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2012/03/21/offshoring-

trend-to-india-elsewhere-has-a-decade-left/  

Figur 4-6: Blodtryksmåling med smartphone 

http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2012/03/21/offshoring-trend-to-india-elsewhere-has-a-decade-left/
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2012/03/21/offshoring-trend-to-india-elsewhere-has-a-decade-left/


 72 

dustri blev bedt om at pege på de væsentligste kompetencebehov, nævnte 73 % internationale akti-

viteter som et mangelområde (Vieweg, 2012).  

 

Globalt samarbejde om forskning, udvikling og innovation giver avancerede danske underleveran-

dører nye muligheder på globale markeder. Det udsætter også danske ingeniører for en øget konkur-

rence, som IDA’s fokusprojekt om globalisering påpegede, og det gør samfundene sårbare overfor - 

tilfældige eller ondsindede - angreb på de netværk og forbindelser, som holder økonomien og sam-

fundene sammen, f.eks. i form af IT-kriminalitet.
27

 De tættere globale, økonomiske infrastrukturer 

med globale finansielle markeder betyder, at lokale økonomiske udsving ikke lader sig inddæmme 

men breder sig hurtigt, som vi har oplevet siden 2008 (Dervis K., 2012). Det medvirker til et mere 

usikkert forretningsklima og øger dermed nødvendigheden af, at virksomhederne formår at omstille 

og tilpasse deres forretningsmodel til ændrede vilkår.  

  

Liberalisering af handel og udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologi har 

ligeledes muliggjort en effektivisering af virksomhedernes logistik understøttet af udveksling af 

data og mulighederne for at sætte selv komplekse processer på algoritmeform. Dermed medfører 

automatiseringen i stigende grad også en samtidig disintegration og integration af værdikæder 

(Sturgeon, T. m.fl., 2004). 

  

For avancerede og specialiserede underleverandører kan de globale værdikæder være en løftestang 

for internationalisering og vækst. De globale værdikæder og den internationale arbejdsdeling skaber 

imidlertid også udfordringer for underleverandørerne. En central tendens i de globale værdikæder 

er, at de globale slutproducenter i stigende grad reducerer antallet af underleverandører som led i 

omfattende og systematiske globale supply chain management strategier, bl.a. med fokus på at re-

ducere transaktionsomkostninger og opnå større leverancesikkerhed (Teknologisk Institut, 2012).  

 

De globale slutproducenter, blandt dem også store danske spillere som f.eks. Grundfos, forventer 

således i stigende grad at reducere antallet af underleverandører og anvende systemleverandører, 

hvor relationen bygger på et tæt strategisk, læringsbaseret og ofte langvarigt forhold. Herved kan 

leverandørerne i høj grad bidrage til slutproducentens produktudvikling, teknologianvendelse og 

produktivitet.  

 

Hvad angår sourcing, ser man også ifølge professor Anders Sørensen og senioranalytiker Martin 

Junge, CBS, en ny generation af sourcing af forskning og udvikling (Mandrup, 2011). Data fra CBS 

peger på, at det ikke nødvendigvis behøver at være en trussel for ingeniørjobbene i Danmark, idet 

virksomheder, der benytter sig af offshoring, har en højere sandsynlighed for også at have forsk-

nings- og udviklingsaktiviteter i Danmark, hvorfor der snarere er tale om multilokationsstrategier. 

 

Denne udvikling stiller imidlertid nye krav til ingeniørerne både af teknisk og ikke-teknisk art (De 

Backer & Yamano, 2012; De Backer & Mirodout, 2012). De tekniske krav vil være forskellige fra 

branche til branche. For ingeniører, som arbejder hos slutproducenter, vil der i stigende grad være 

behov for at kunne beskrive og definere delprocesser i den tekniske udvikling med henblik på out-

sourcing af delprocesser. For ingeniører hos underleverandører vil der være behov for at kunne om-

                                                 
27 Der er især politisk opmærksomhed på egentlige kriminelle eller terroranslag mod IT-infrastrukturen. EU har således siden 2005 

haft lovgivning (rammeafgørelse) om IT-kriminalitet, og der arbejdes pt. på et direktiv (EU Kommissionen, 2010), som skal forstær-

ke og modernisere rammeafgørelsen. I begrundelsen for direktivet fremhæver EU Kommissionen, at angreb på informationssystemer, 

på grund af stigende interkonnektivitet kan ramme industrien og servicesektoren såvel som den offentlige sektor og myndigheder 

hårdt. (EU Kommissionen, 2002) 
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sætte beskrivelser af delprocesser og forstå delprocessen som en del af den overordnede udviklings-

proces. Herudover stilles der krav til ingeniørernes forretningsforståelse.  

Krise og/eller omstrukturering 

Den økonomiske krise og konsekvenserne i form af jobtab skal ikke beskrives i detaljer her. Det er 

dog i stigende grad synligt, at krisen til en vis grad har dækket over, at en stor del af jobtabene kan 

tilskrives ‘kreativ destruktion’, altså en global omstrukturering af (industri-)produktionen mulig-

gjort af de teknologiske tendenser beskrevet ovenfor. Især udviklingen inden for automation vil i 

stort omfang muliggøre ‘jobløs vækst’ og vil radikalt ændre job og kompetencekrav, ikke alene for 

ingeniører, men i høj grad også for andre medarbejdergrupper. Hvorvidt danske virksomheder i 

større udstrækning, som f.eks. Coloplast, vælger at fastholde, hvad de kalder for ‘innovationsfa-

brikker’ i Danmark, vil have stor betydning for, hvorvidt Danmark også fastholder forskning og 

udvikling inden for industriel produktion og avanceret teknologisk service. En af de seneste analy-

ser om produktion i Danmark peger på den ene side på lønomkostningerne, som en faktor, der har 

bidraget til tab af arbejdspladser, ikke mindst siden krisen. Analysen påpeger dog også, at produkti-

viteten i industrien er høj, og at investeringer i kapitalapparatet i form af automationsteknologi har 

medvirket til, at avanceret produktion, som er kompetenceafhængig, med fordel kan fastholdes i 

Danmark (Kraka, 2013).  

4.4. Naturen giver flere udfordringer 

Klimaforandringer og ressourceforsyning, herunder energiforsyning og fødevareforsyning, har i de 

senere år i stigende grad stået som centrale udfordringer for fortsat vækst og velstand, ikke kun i 

Danmark og Europa, men globalt (EU Kommissionen, 2011a; Realdania, ingen dato; Erhvervspane-

let for Grøn Omstilling, 2012).  

 

Det amerikanske National Academy of Engineering nævner ikke mindre end fem udfordringer i 

relation til naturgrundlaget (National Academy of Engineering of the National Academies, 2005): 

1. At gøre udnyttelse af solenergi økonomisk bæredygtig  

2. At virkeliggøre fusionsenergi 

3. At udvikle metoder til kulstofbinding 

4. At styre kvælstofkredsløbet 

5. At sikre adgang til rent vand 

 

Disse udfordringer kan få effekter på kompetencekrav i private virksomheder gennem ændringer i 

lovgivning eller ændringer i markedsvilkårene (herunder ændringer i råvarepriser, adgang til råva-

rer, men også ændrede efterspørgselsmønstre hos forbrugerne).  

 

Hvorvidt disse udfordringer for ingeniører omsættes til virkelige potentialer i form af nye kompe-

tencesatsninger og jobskabelse for ingeniører, vil således afhænge af flere forhold. Politisk regule-

ring kan understøtte eller bremse innovation på disse felter. F.eks. kan den offentlige sektor som 

avanceret indkøber og gennem prioriterede forskningsindsatser være med til at fremskynde udvik-

lingspotentialerne (f.eks. inden for vand og miljø, som er et af den danske regerings udpegede 

vækstområder). Det spiller også en væsentlig rolle, hvor hurtigt de relevante teknologifelter når en 

modningsgrad, så de bliver kommercielt interessante.  
  



 74 

Forbrug af naturressourcer 

En øget global produktion og øget global samhandel lægger pres på forbrug af naturressourcer. 

Den danske innovationsstrategi, som blev publiceret december 2012 under arbejdstitlen ‘Danmark 

som Løsningernes Land’, antager således, at bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer er en af 

de væsentligste globale udfordringer. Omstilling til bæredygtig produktion og forbrug er nødvendig 

på grund af klimaforandringer og økonomiske og økologiske behov for at omstille energiforsynin-

gen.  

 

Det kan forventes, at presset for at effektivisere ressourceforbruget og for at finde nye ressourcer 

med mindre klimapåvirkning vil give anledning til nye forretningsmuligheder. For Danmark kan 

der opstå nye markedsmuligheder i forhold til udnyttelse af marint protein til erstatning af CO2-

intensivt protein fra landdyr. Det drejer sig f.eks. om udvikling af en bæredygtig akvakultur - både 

land- og havbaseret - hvor ikke blot fisk, men også andre dyrearter og tang/alger dyrkes med hen-

blik på udnyttelse til fremstilling af fødevarer, medicinske produkter og brændstoffer.  

 
Figur 4-7: Dyrkning af tang i Horsens Fjord 

 

 

Miljø- og energimæssigt bæredygtige produkter og processer 

I Danmark reguleres erhvervslivets aktiviteter, herunder industriens, af Miljøbeskyttelsesloven. Mil-

jøbeskyttelseslovens grundlæggende krav er, at forurenende virksomheder skal begrænse forurenin-

gen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques). 

I Danmark gælder disse krav for ca. 1.600 industrivirksomheder.
28

 Europa Kommissionen udsender 

løbende BREF-dokumenter, som fastlægger, hvad der må betragtes som den bedste tilgængelige 

teknik inden for de industrielle brancher, som direktivet omfatter.  

 

                                                 
28 Det er virksomheder, der er omfattet af IPCC direktivet eller IED, VVM-direktivets Bilag 1 samt virksomhedstyper i øvrigt med et 

mere betydeligt forureningspotentiale. Den europæiske godkendelsesordning om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forure-

ning (IPPC-direktivet) blev indført i dansk lovgivning i 1999 og er nu afløst af IE-direktivet (IED), som er under implementering i 

dansk ret. 

Kilde: Hjarnø Havbrug, http://www.havbrug.dk/da/produkter/sukkertang/  

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Defintion+af+BAT/01010100.htm
http://www.havbrug.dk/da/produkter/sukkertang/
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Udover regulering er der også i regi af EU iværksat certificeringsordninger, som skal hjælpe virk-

somheder med at optimere produktionsprocesser, udnytte ressourcer mere effektivt og løbende re-

ducere miljøpåvirkningerne. EMAS (EU’s miljøcertificeringsordning) og ISO 14001 (international 

miljøcertificeringsordning) er eksempler på anerkendte miljøledelsesordninger, som virksomheder 

kan gøre brug af, når de vil systematisere deres miljøarbejde og markedsføre sig på deres miljøind-

sats. 

 

Forbrugerne kan også stille der krav om, at virksomhe-

derne kan dokumentere bæredygtighed af processer og 

produkter.  

 

Bæredygtighed har her en endnu bredere betydning 

således, at også social bæredygtighed (f.eks. dokumen-

tation af, at produkter ikke er produceret ved hjælp af 

børnearbejde eller har undergået dyreforsøg) har betyd-

ning. Der er i denne forbindelse udviklet en mængde 

forskellige certificeringsordninger, som skal understøtte 

bæredygtighed.  

 

Den internationale klimadagsorden og den globale kon-

kurrence stiller således virksomheder overfor øgede 

krav om både bæredygtig og effektiv produktion, hvor 

råvare- og energiforbrug reduceres mest muligt og en 

høj grad af genanvendelse tilstræbes.  

 

 

Energirenovering af bygninger, fokus på af-

fald og ressourceforbrug i industrien, udbre-

delse af vugge-til-vugge modeller for produk-

tion og forbrug giver alle anledning til behov 

for nye kompetencer. Bæredygtig produktion 

er ikke kun et ledelsesanliggende, men afhæn-

ger i høj grad også af, at medarbejderne, ikke 

mindst ingeniører ansat i forskning og udvik-

ling, besidder ‘grønne kompetencer’, som kan 

understøtte bæredygtig omstilling og innovati-

on i virksomhederne. 

 

Flere kilder peger således på nødvendigheden 

af, at medarbejdere på alle niveauer har en 

overordnet forståelse for miljømæssige sam-

menhænge, økosystemer og bæredygtighed 

(Mittelstadt, 2008; Fuchs, 2012). Der er imidlertid voksende enighed om, at det ikke er nye uddan-

nelser, der er behov for, men snarere i første omgang efteruddannelse i nye teknologier og fokus på 

kompetencer som tværfagligt samarbejde og forretningsforståelse (Expert Group on Future Skills 

Needs, 2010). 

 

Figur 4-9: Industriel affaldsbehandling for genindvinding 
- et nyt forretningsområde 

Kilde: http://wasterecycleplant.com/index.html 

Figur 4-8: Certifikat for bæredygtige tekstiler 

'The heart of the new STeP certification', explains 
OEKO-TEX® Secretary General Dr Jean-Pierre 
Haug, 'is the modular analysis of all relevant com-
pany areas such as quality management, use of 
chemicals, environmental protection, environmental 
management, social responsibility and health and 
safety.  

Kilde: 

http://www.testex.com/en/nc/news/news/article//ne

ue-zertifi.html  

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Gron_strategi/emas_miljoeledelse/emas/introduktion_til_emas.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Gron_strategi/emas_miljoeledelse/ISO_14001/ISO_14001.htm
http://www.testex.com/en/nc/news/news/article/neue-zertifi.html
http://www.testex.com/en/nc/news/news/article/neue-zertifi.html
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Fokus på vedvarende energikilder  

Omstilling til vedvarende energi giver bl.a. anledning til et øget behov for udvikling af nye teknolo-

gier til at udvinde energi fra fornybare kilder. I Irland har en ekspertgruppe gennemført en stor ud-

redning om fremtidige kompetencebehov i denne forbindelse. Ekspertgruppen finder, at udvikling 

af nye energikilder afføder et voksende behov for ingeniørprofiler, som er i stand til at integrere 

systemer med mekaniske, elektriske, elektroniske og hydrauliske komponenter (Expert Group on 

Future Skills Needs, 2010).  

4.5. Mere og mere globaliseret regulering  

De tendenser, som er beskrevet ovenfor, giver i stigende grad anledning til global regulering af pro-

dukter og services i form af produktstandarder og specifikationer, men også i form af mere eller 

mindre internationale aftaler inden for mere værdibaserede områder’, f. eks. Corporate Social Re-

sponsibility.  

 

I internationale, og især Europæiske og amerikanske, politiske fora arbejdes der intenst med at ud-

vikle løsninger, som ved hjælp af såvel egentlig regulering som ‘soft law’ og aftaler kan mindske 

klimapåvirkninger, effektivisere ressourceudnyttelsen og mindske afhængighed af energiimport. 

Såvel ILO som OECD har i de senere år beskæftiget sig intenst med forudsætninger for og konse-

kvenser af ‘grøn omstilling’ og ‘grøn vækst’. Disse grønne begreber anvendes lidt i flæng som sam-

lebetegnelser for mindst fire meget forskellige udviklinger og tiltag:  

 Lovgivning og regulering, som direkte sigter på at imødegå klimaforandringer ved at mind-

ske udledning af klimagasser  

 Øget brug af vedvarende energi som følge af ændringer af energipolitiske prioriteringer 

 Energibesparende tiltag i industrien og i byggeriet 

 Øget fokus på ressourceoptimering og miljømæssig bæredygtighed (minimering af ressour-

ceforbrug og spild, vugge-til-vugge-principper, genanvendelse) 

 

International regulering af produktkarakteristika er specielt i vækst på områder, hvor menneskers liv 

og helbred afhænger af det, dvs. i fødevaresektoren, inden for produktion af transportmidler og 

biomedicin/medico-teknologi, hvor produktionen er underlagt strenge EU krav, og hvis der afsættes 

på det amerikanske marked, særdeles strenge amerikanske krav. Her er kravene så omfattende, at 

det er af afgørende betydning, at virksomhedernes produktudvikling sker under hensyntagen til de 

krav, som stilles på markederne. For ingeniører, der arbejder med produktudvikling og kvalitetssik-

ring, vil konsekvensen være, at de må oparbejde en vis juridisk indsigt samt kendskab til regel-

grundlaget og de relevante institutioner med henblik på at være i stand til at indgå i et tæt samspil 

med samarbejdspartnere, kunder og kolleger med juridisk ekspertise.  

Miljø- og energiregulering 

Specielt stiller voksende nationale og internationale lovgivningskomplekser stadigt mere omfatten-

de krav til bæredygtighed af ikke alene bygninger men også industrielle anlæg, processer og pro-

dukter. Væksten i regulering på dette område stiller ligeledes krav til en stigende indsigt i lovgiv-

ningskravene på alle niveauer i virksomhederne, herunder blandt ingeniørerne. 

 

Selve de nævnte udfordringer må i et syvårs perspektiv anses for at være sikre, hvorimod konse-

kvenserne af dem er mere usikre og i stort omfang afhænger af de valg, som træffes af regeringer og 

aktører i den private sektor (virksomheder såvel som forbrugere). Til illustration tjener, at det til 

dato ikke er lykkedes at opnå de mål for reduktion af CO2-udledning, som er sat på de internationa-

le klimatopmøder.   
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5. Konklusion og fremadrettede anbefalinger 

 

I denne rapport har vi på baggrund af litteraturstudier og en interviewundersøgelse med danske glo-

balt orienterede virksomheder og ingeniører ansat i disse afdækket følgende spørgsmål:  

 

 Hvilke typiske jobfunktioner og kompetencekrav står danske ingeniører overfor i 2020?  

 På hvilke områder er danske ingeniører godt rustede til fremtidens kompetencekrav? 

 På hvilke områder, er der behov for udvikling af ingeniørernes kompetencer?  

 Hvilke jobfunktioner vil blive placeret i Danmark, og hvilke faktorer påvirker dette? 

 Hvorfor rekrutterer globale virksomheder udenlandske ingeniører til at arbejde i deres dan-

ske afdelinger? 

 I hvilket omfang bliver danske ingeniører udfordret, når de skal arbejde i virksomheder, der 

har en anden ledelsesstil end den klassiske danske/nordiske?  

 Hvilke overordnede centrale udviklingstendenser forventes at påvirke udviklingen af job-

funktioner og kompetencer? 

 

Nedenfor gennemgår vi konklusionerne af undersøgelsen. Til slut giver vi på baggrund af konklusi-

onerne fem anbefalinger til IDA’s videre arbejde med at understøtte danske ingeniørers kompeten-

cer i en globaliseret verden 

5.1. Typiske jobfunktioner og kompetencekrav år 2020 

Sammenfattende tegner der sig et billede af, at der i 2020 vil være flere jobfunktioner knyttet til 

forskning og udvikling samt rådgivning og til dels det samme antal jobfunktioner inden for produk-

tion af varer eller tjenester samt virksomhedsledelse og andre ikke- tekniske funktioner. 

 

Ingeniører skal i 2020 være bedre til at håndtere nye teknologier og dermed have en dyb og specia-

liseret faglig viden, men de skal samtidig i højere grad end i dag være i stand til at løse opgaver i 

tværdisciplinære og tværnationale team og samarbejde med kunder og leverandører på tværs af lan-

degrænser. 

 

Frem mod 2020 forventer flere virksomheder såvel som ingeniører en øget andel af job inden for 

forskning og udvikling, som kræver ny specialviden, f.eks. viden om nye materialetyper, software 

anvendt på nye måder (f.eks. i legetøj), håndtering af større mængder data og risk management.  

 

Mange virksomheder og ingeniører forventer også, at forskning- og udviklingsfunktionen ændres 

fra at være en isoleret ‘ø’ til at bero på processer, hvor den enkelte ingeniør i højere grad udvikler 

produkter i samarbejde med kunden. Det kræver, at ingeniøren er i stand til at rådgive kunden om 

anvendelsesområder for nye teknologier, forklare fordele og ulemper og vurdere de økonomiske 

konsekvenser. Ingeniøren inden for forskning og udvikling i 2020 skal derfor kombinere solid tek-

nisk indsigt, en kommerciel forretningsforståelse og kommunikationskompetencer.  

  

Herudover forventes markant flere job inden for teknisk projektledelse. Disse funktioner relaterer 

sig især til evnen til at kunne styre tekniske projekter på tværs af lande og nationaliteter med flere 

internationale partnere. 

 

Ligeledes nævner flere virksomheder et øget behov for dokumentation af produkter i forhold til 

lovgivning og kundekrav om bæredygtighed mv. 
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Der er en svag tendens til, at flere virksomheder inden for branchegruppen plast-, glas- og betonin-

dustri end inden for andre branchegrupper forventer helt nye typer af jobfunktioner inden for forsk-

ning og udvikling.  

 

Samlet set vil de typiske jobfunktioner i 2020 minde meget om de jobfunktioner vi ser i dag, men 

der vil være et andet indhold og andre/ændrede kompetencekrav. Der vil i 2020 være et stigende 

fokus på specialiserede ingeniørfaglige kompetencer og organisatoriske kompetencer primært for-

stået som evnen til at kunne omsætte viden til kommercielle produkter.  

5.2. Er danske ingeniører godt rustede til fremtiden, og hvor er der behov for ud-
vikling 

Helt overordnet vurderer såvel virksomheder som ingeniører, at de danske ingeniører er godt ruste-

de til fremtidens udfordringer. Imidlertid peger såvel virksomheder som ingeniører på en række 

udfordringer, som den globale konkurrence stiller de danske ingeniører overfor. Specielt fremhæves 

følgende udfordringer af såvel virksomheder som ingeniørerne selv: 

 

 At levere en kvalitet, som retfærdiggør en relativt set høj løn 

 At oparbejde en større bevidsthed om konkurrencen på et globaliseret arbejdsmarked og 

de krav til øget fleksibilitet, som den indebærer 

 At udvikle et globalt udsyn og kulturforståelse 

 At blive i stand til i højere grad at koble teknisk/faglige dispositioner til forretningsmæs-

sige muligheder 

 

Ud over disse udfordringer, som er identificeret af virksomhederne selv, har vores analyse af inter-

nationale tendenser peget på bæredygtighed i bred forstand som en udfordring for virksomhedernes 

fremtidige konkurrenceevne. 

 

Mere konkret giver disse udfordringer sig udtryk i behov for efteruddannelse af de ingeniører, som 

allerede nu er på arbejdsmarkedet og også vil være der i 2020. Det drejer sig om følgende områder: 

 

 Forretningsforståelse – generelt og i en globaliseret verden 

 Arbejde i og ledelse af multikulturelle team 

 Sprog og kulturforståelse 

 Innovation, herunder bæredygtig innovation, i et internationalt værdikædeperspektiv 

5.3. Placering af ingeniørjob i eller uden for Danmark 

Undersøgelsen har vist, at de globalt orienterede virksomheder især beskæftiger ingeniører inden 

for forskning og udvikling. Set i lyset heraf er det bemærkelsesværdigt, at ca. 1/3 af virksomhederne 

forventer at udflytte dele af eller hele forsknings- og udviklingsfunktionen inden 2020. Der er dog 

store brancheforskelle. I visse brancher er andelen af ingeniører i forsknings- og udviklingsafdelin-

ger over 70 %, mens den i andre er under 30 %. 

 

Ifølge virksomhederne afhænger fastholdelse af ingeniørjob i Danmark først og fremmest af udbud-

det af kvalificerede ingeniører, men samtidig nævner næsten halvdelen af virksomhederne, at dan-

ske ingeniørers lønniveau gør dem mindre konkurrencedygtige i sammenligning med udenlandske 

ingeniører. Undersøgelsen peger endvidere på, at danske ingeniører ansat i virksomhedernes afde-
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linger i udlandet i større grad end danske ingeniører ansat i Danmark arbejder i ikke-tekniske job-

funktioner som f.eks. ledelse eller markedsføring. 

 

Det kan konkluderes, at ingeniørjob i Danmark i tiltagende grad er konkurrenceudsatte, men at de 

danske ingeniørers høje faglige niveau stadig spiller en væsentlig rolle for fastholdelse af ingeniør-

job i Danmark.  

 

Frem mod 2020 forventer virksomhederne, at visse jobfunktioner vil forsvinde ud af Danmark eller 

ophøre med at eksistere. Således vil flere standardiserede og rutineprægede opgaver blive outsour-

cet til udlandet, hvis de ikke allerede er blevet det. Det drejer sig f.eks. om jobfunktioner, der relate-

rer sig til programmering og kodning af f.eks. robotter og andet produktionsanlæg samt test og cer-

tificeringsopgaver. Support og vedligehold forventes at forsvinde helt fra ingeniørers opgaver i IT-

branchen. Det samme gør sig gældende i bygge- og anlægsbranchen for tegninger og konstruktio-

ner, der ikke kræver tilpasninger, og hvor det er fuldt ud beskrevet, hvad der skal gøres.  

5.4. Hvornår og hvorfor rekrutteres udenlandske ingeniører i Danmark 

Vores undersøgelse tegner et billede af, at udenlandske ingeniører i dag allerede er en integreret del 

af virksomhedernes medarbejdersammensætning. Den væsentligste begrundelse for rekruttering af 

udenlandske ingeniører i Danmark er mangel på kvalificerede danske ingeniører med et relevant 

speciale. Der er ikke et simpelt svar på, hvornår virksomheder vælger at rekruttere danskere eller 

udlændinge til en given stilling. I nogle tilfælde er der tale om en bevidst global rekrutteringsstrate-

gi, når man henter udenlandske ingeniører til Danmark, men det er ikke tilfældet i ret mange af de 

interviewede virksomheder. I nogle tilfælde lægger virksomhederne afgørende vægt på dybden af 

den ingeniørfaglige specialisering (som i nogle brancher vurderes at være større hos udenlandske 

ingeniører). I andre virksomheder vægtes personlige kompetencer højt. Iden forbindelse vurderer 

virksomhederne, at danske ingeniører som hovedregel er mere selvstændige, fleksible og kritisk 

tænkende. Endelig kan omkostningerne ved at integrere udenlandske medarbejdere på en dansk 

arbejdsplads tale til fordel for rekruttering af danske ingeniører.  

 

Udenlandske ingeniører rekrutteres derfor som hovedregel: 

  

 Som led i en HR-strategi 

 Hvor der kræves en dyb specialisering, og hvor udbuddet af danske ingeniører er be-

grænset, enten fordi der er uddannet få ingeniører med den pågældende specialisering, 

eller fordi danske ingeniører er begrænset geografisk mobile 

 Hvor virksomheden kan drage nytte af den udenlandske ingeniørs kendskab til markedet 

i sit hjemland/region og de sproglige og kulturelle kompetencer, som gør vedkommende 

i stand til at operere ubesværet på dette marked 

 

Globaliseringen har dermed ikke kun berørt virksomheders forretningsområde men også gradvist 

virksomhedernes rekrutteringsmønstre. Endnu rekrutteres udenlandske ingeniører primært, hvis der 

ikke kan findes kvalificerede danske ingeniører inden for et givet speciale, men der er tendenser, 

som peger på, at international rekruttering også finder sted som led i en offensiv globaliseringsstra-

tegi, og det kan medføre en øget jobmæssig konkurrence blandt ingeniører. At den globale integra-

tion på ingeniørernes jobmarked er stadigt stigende understreges af, at de virksomheder, som i dag 

ikke har ansat udenlandske ingeniører, næsten alle overvejer at gøre brug af denne mulighed i frem-

tiden.  
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5.5. Hvad betyder andre ledelsesstile end den danske for ingeniørerne 

Vores undersøgelse peger på, at forskelle i ledelsesstil mellem danske ledere og ledere med en an-

derledes kulturel baggrund (og muligvis en mere hierarkisk tilgang til ledelse) ikke påvirker danske 

ingeniører mærkbart. Virksomhederne har kun få eksempler på konflikter begrundet i ledelsesstil, 

og heller ikke ingeniørerne selv ser ledelsesstilen som et problem.  

5.6. Centrale udviklingstendenser 

Ingeniørers jobfunktioner, og dermed kompetencekravene, i fremtidens globalt orienterede virk-

somheder vil blive påvirket af en række internationale tendenser, som sammen og hver for sig kan 

ændre kompetencebehovene i danske virksomheder afgørende. 

 

 En demografisk udvikling, som isoleret set betyder mangel på ingeniører i 2020, men 

som kan komme til udtryk ved accelereret udflytning af videntunge dele af virksomhe-

derne og/eller import af ingeniørarbejdskraft fra andre lande 

 Teknologiske udviklinger: 

o Informations- og kommunikationsteknologier bliver allestedsnærværende 

o Teknologisk konvergens, hvor f.eks. bio- og nanoteknologiske specialer smelter 

sammen 

o Intensiveret udbredelse af automationsteknologier (robotisering og sensortekno-

logi) 

o Hastig udvikling inden for sundheds- og velfærdsteknologi 

o Fokus på udvikling af bæredygtige materialer og processer 

 En globaliseret økonomi med tiltagende opsplitning af værdikæder kan, koblet med en 

meget usikker økonomisk udvikling, kan føre til væsentlige forskydninger med hensyn 

til lokalisering af ingeniørarbejdspladser.;  

 Naturmæssige udfordringer for samfund og virksomheder i forhold til: 

o Pres på naturens ressourcer (energi, råstoffer, fødevarer) 

o Forbrugerkrav om socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige produkter og 

produktionsprocesser 

o Øget regulering af miljø- og energiområderne 

 Øget global regulering af virksomhedernes rammevilkår og forretningsbetingelser. 

 

Samlet set stiller disse udviklingstendenser krav til danske ingeniører om at supplere deres dybe 

faglige indsigt med et globalt, forretnings- og samfundsorienteret udsyn. 

5.7. Fem anbefalinger 

På baggrund af undersøgelsens resultater og konklusioner anbefaler Teknologisk Institut: 
 

Anbefaling 1: At IDA tager initiativ til udvikling af efteruddannelse med fokus på forretningsforståelse 

 
Forretningsforståelse er identificeret af såvel virksomheder som ingeniører som et helt central parameter i 
2020 og som en manglende kompetence hos ingeniører i dag. Det anbefales i den forbindelse at etablere et 
samarbejde med universiteternes økonomiske fakulteter om etablering af forløb i ‘forretningsforståelse for 
ingeniører’ og projektlederkurser, som fokuserer mindre på styringsværktøjer og mere på projektledelse i 
ukendte omgivelser med mange interessenter.  
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Anbefaling 2: At IDA understøtter oprettelse af internationale praktik- og udvekslingsmuligheder for ingeniør-
studerende, og at det samtidig bliver lettere for de studerende at få tilkendt merit for udlandsophold 

 
Med henblik på, at de fremtidige ingeniører forlader studierne med bedre internationale kompetencer, anbe-
faler vi, at der tilbydes flere praktikmuligheder (f.eks. i samarbejde med globaliserede virksomheder) for 
ingeniørstuderende, hvor de får lejlighed til at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger i en internati-
onal sammenhæng. Ligeledes vil det være ønskeligt, at flere ingeniørstuderende deltager i internationale 
udvekslingsprogrammer. Her kan IDA spille en rolle ved at promovere disse programmer i samarbejde med 
studievejledningerne på de respektive universiteter. 
 

 
Anbefaling 3: At IDA etablerer eller understøtter etablering af efteruddannelsesforløb med fokus på specifikke 
markeder 

 
Markedsforholdene varierer meget mellem de forskellige regioner. Det vil derfor være relevant at tilbyde 
forløb, som for en specifik region (f.eks. Østasien eller Latinamerika) fokuserer på emner som relationssalg 
på det pågældende marked, kutymer, afsætningsforhold og forhold f.eks. vedr. IPR.  
 
 

Anbefaling 4: At IDA etablerer et eller flere netværk for ingeniører ansat i forskning og udvikling i globalt orien-
terede virksomheder 

 
Ingeniørernes besvarelser af undersøgelsen tyder på, at mange af dem står over for de samme udfordrin-
ger, når det gælder arbejdet i denne type virksomhed. Adgang til et netværk, hvor ingeniørerne kan udveks-
le erfaringer om de særlige udfordringer forbundet med f.eks. arbejde i tværkulturelle team og dele viden 
om, hvordan disse udfordringer kan løses. Dette vil medvirke til at styrke de kompetencer, som er nødven-
dige for at begå sig på den internationale scene. Det anbefales, at netværket faciliteres af en erfaren person 
(ingeniør?) med mangeårig erfaring fra arbejde i multikulturelle professionelle sammenhænge. 
 

 
Anbefaling 5: At IDA tager initiativ til dialog med erhvervspolitiske aktører om ingeniørers bidrag til bæredygtig 
innovation 

 
Analysen har peget på, at miljømæssig bæredygtig innovation udgør et ikke-fuldt udnyttet forretningspoten-
tiale og konkurrenceparamenter for danske internationaliserede virksomheder. Ingeniører indtager en nøg-
lerolle i virksomhedernes mulighed for at gøre sig gældende inden for dette felt. Ligeledes er ingeniørmæs-
sige kompetencer afgørende for en innovativ og effektiv implementering af omstilling til vedvarende energi, 
energieffektivisering af bygninger, effektiv ressourceudnyttelse, udvikling af nye, mere bæredygtige materia-
ler samt vugge-til-vugge-produktion. Virksomhedsundersøgelsen har imidlertid antydet, at virksomhederne 
ikke i særlig høj grad har fokus på disse områder. Vi anbefaler derfor, at IDA tager initiativ til at indlede dia-
log med centrale erhvervspolitiske aktører om en fælles innovationsstrategi, som fokuserer på udnyttelse af 
ingeniørers kompetencer til at fremme danske virksomheders konkurrenceevne ved at fokusere på elemen-
ter af miljømæssig bæredygtighed.  
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Bilag 1: Metode og datagrundlag 

 

I dette bilag redegør vi for, hvordan undersøgelsens resultater er tilvejebragt, og hvilke argumenter, 

der ligger bag de bevidste valg, der er truffet i de forskellige stadier i designet af studiet.  

 

Analysen er baseret på en kombination af studier af eksisterende nationale og internationale analy-

ser samt 78 kvalitative interview i 69 forskellige virksomheder på tværs af 12 branchegrupper. 

 
Undersøgelsesdesign 
Med udgangspunkt i ovenstående er designet for undersøgelsen både kvalitativt og kvantitativt. 

Denne tilgang sikrer, at den komplekse analyse af kompetencer og den forventede udvikling heri 

afdækkes fyldestgørende. Flere forskellige typer datakilder er anvendt. Vi redegør for disse indivi-

duelt nedenfor.  

Litteraturstudiet 

Formålet med det kvantitative litteraturstudie har været at skabe overblik over og indsigt i den eksi-

sterende viden om, hvilke faktorer, der kan forventes at påvirke udviklingen af ingeniørers jobfunk-

tioner og kompetencer i årene frem mod 2020. Litteraturstudiet fungerer både som fundament for de 

opstillede hypoteser om fremtidige kompetencekrav til ingeniører, men også som basis for fortolk-

ning og vurdering af det indsamlede datamateriale. Vi har bygget på tidligere analyser foretaget af 

og for IDA suppleret med internationale kilder til viden om megatrends, udviklingen i branchegrup-

per og jobfunktioner samt ingeniørers kompetencebehov. Identificering af centrale globale tenden-

ser, som påvirker de sektorer, hvor ingeniører finder ansættelse, er klassificeret via STEER-

metoden.
29

 

Kvalitative interview 

Det primære datagrundlag for identificering af fremtidige jobfunktioner og kompetencebehov for 

ingeniører i globaliserede virksomheder udgøres af kvalitative interview med virksomheder og in-

geniører. Alt i alt er der gennemført 78 interview. 

 

I denne proces har litteraturstudiet medvirket til opstilling af interviewguides for hver af de to re-

spondentgrupper (virksomheder og ingeniører). Dette har sikret et skarpt fokus på kompetence-

spørgsmålet samt en valid og konsistent dataindsamlingsproces. I selve indsamlingsprocessen er der 

anvendt en semistruktureret interviewmetode. De samme emner og spørgsmål er afdækket i alle 

interview, men interviewtilgangen har givet mulighed for at udforske nye områder og mønstre samt 

dykke ned i interessante emner, efterhånden som de er opstået. Interviewmetoden har dermed med-

virket til at indfange kompleksiteten i studiet af kompetencer og den forventede udvikling heraf.  

 
Datagrundlag 
Dataindsamlingen er gennemført via telefoninterview i 69 udvalgte virksomheder. 

 

I 58 virksomheder er der gennemført et interview med den person i ledelsen, som kunne antages at 

have det bedste overblik over virksomhedens brug af ingeniører. Det har typisk været en teknisk 

chef, produktionschef, forsknings- og udviklingschef, HR-chef eller administrerende direktør.  

 

                                                 
29 STEER stå for Social, Technological, Economic, Environmental, Regulatory – seks typer af eksterne drivkræfter, som potentielt 

har betydning for strategi og forretningsudvikling. 
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I 11 af de 58 virksomheder er der tillige gennemført et interview med en ansat ingeniør. I ni virk-

somheder er der kun gennemført interview med en ingeniør. Otte af ingeniørerne er ansat i en ud-

viklerfunktion i en udviklingsenhed, tre i produktion, tre i en specialistfunktion, fem inden for le-

delse og en inden for rådgivning.  

 

Alt i alt er analysen derfor baseret på 78 kvalitative interview i 69 forskellige virksomheder.  

Virksomhedsudvælgelse 

De 69 virksomheder er udvalgt på baggrund af tre faktorer. De skulle være globalt orienterede virk-

somheder, have ingeniører ansat og tilhøre en ud af 12 på forhånd definerede branchegrupper. 

Branchegrupperne er udvalgt på baggrund af en antagelse om, at de beskæftiger den største andel af 

de danske ingeniører. Branchespredningen er udarbejdet i samarbejde med Ingeniørforeningen, 

IDA. 

 
Tabel 1-1: Oversigt over kvalitative interview fordelt på branchegruppe  

Brancheopdeling Virksomhedsinterview 
(antal) 

Ingeniørinterview 
(antal) 

I alt 

Bygge og anlæg 5 3 8 
Elektronikindustri  6 4 10 
Energi- og vandforsyning 4 2 6 
Fødevare-, transportmiddel, møbel-
industri 

4 3 7 

Handel 4 0 4 
It- og telekommunikation 7 1 8 
Kemi- og medicinalindustri 5 2 8 
Metal- og maskinindustri  6 1 7 
Plast-, glas- og betonindustri 5 1 6 
Procesindustri 4 1 4 
Rådgivning og videnservice mv. 6 2 8 
Råstofudvinding  2 0 2 
I alt 58 20 78 

 

Der blev i alt udarbejdet en bruttoliste på 673 virksomheder. Bruttolisten blev udarbejdet på bag-

grund af bl.a. Teknologisk Instituts virksomhedskontakter, tidskriftet Ingeniørens profilanalyse af 

virksomheder, business cases fra Invest in Denmark samt IDA’s lønstatistik 2011. Der blev herefter 

foretaget en manuel gennemgang af de 673 virksomheder på bruttolisten. Virksomheder med flere 

afdelinger blev slået sammen, som f.eks. H. Lundbeck, der har afdelinger i Valby og Nykøbing 

Sjælland. Virksomheder med færre end fem ansatte blev desuden fjernet fra listen. Listen omfattede 

herefter 280 virksomheder. 

 

Følgende oplysninger for hver af de 280 virksomheder blev herefter identificeret: 

 

1. Branchetilhørsforhold 

2. Hovedsædets beliggenhed  

3. Virksomhedens størrelse 

4. Branchegruppe 

5. Kontaktoplysninger  
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De 280 virksomheder blev kontaktet telefonisk. Blandt de virksomheder, der ikke ønskede at delta-

ge i undersøgelsen, var de mest hyppige begrundelser manglende tid eller fortrolighedsklausuler, 

der medførte, at de ikke måtte udtale sig om strategiske anliggender.  

 

Hensigten med virksomhedsinterviewene har været at indhente viden om ingeniørers nuværende 

jobfunktioner, virksomhedernes egen forståelse af kompetencebehov nu og fremover samt ingeniø-

rernes styrker og svagheder i forhold hertil. Samtidig har det været et ønske at afdække virksomhe-

dernes strategier i forbindelse med rekruttering af ingeniører.  

Virksomheder i undersøgelsen 

Vi har set på de 58 virksomhedernes størrelse (målt ved antallet af ansatte i alt, antallet af ansatte 

ingeniører og gennemsnitsalderen for virksomhedens ingeniører), virksomhedernes internationalise-

ringsgrad og branchegruppetilhørsforhold. 

 

Figur 1-0-1 angiver fordelingen af de 58 virksomheder i forhold til det samlede antal beskæftigede. 

Figuren viser, at der i stikprøven er en næsten ligelig fordeling af interviewede virksomheder med 

færre og flere end 500 ansatte. 

 
Figur 1-0-1: Undersøgelsens virksomheder efter samlet antal beskæftigede medarbejdere  

 
Kilde: Teknologisk Instituts interviewundersøgelse 2012 (58 virksomheder) 

 

Fordelingen med relativt mange store virksomheder afspejler, at undersøgelsen har rettet sig speci-

fikt mod globalt orienterede virksomheder.  

 

Fordelingen af antallet af ansatte ingeniører i de deltagende virksomheder er angivet i Figur 1-0-2. 
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Figur 1-0-2: Undersøgelsens virksomheder fordelt på antal ansatte ingeniører 

  
Kilde: Teknologisk Instituts interviewundersøgelse 2012(58 virksomheder) 

 

Størstedelen af virksomhederne har mellem 1 og 100 ansatte ingeniører. Antallet afhænger af virk-

somhedens størrelse, men der kan ikke iagttages nogen forskel på tværs af branchegruppe eller in-

ternationaliseringsform. Desto større virksomheden er, desto flere ingeniører har virksomheden ty-

pisk ansat.  

 

Vi har spurgt til gennemsnitsalderen for virksomhedernes ansatte ingeniører for at få en indikation 

af erstatningsbehovet (dvs. den del af virksomhedernes fremtidige rekrutteringsbehov, som skyldes, 

at en del medarbejderne forlader arbejdsstyrken for at gå på pension). Gennemsnitsalderen giver 

også en indikation af behovet for at ‘opfriske’ uddannelserne. Vi fandt, at ca. 50 % af virksomhe-

derne angiver, at de ansatte ingeniørers gennemsnitsalder er mellem 41-50 år. 13 % angiver, at de 

ansatte ingeniørers gennemsnitsalder er over 51 år. Disse virksomheder vil altså formentlig have et 

erstatningsbehov allerede inden 2020.  

 
Figur 1-0-3: De interviewede virksomheder fordelt på de ansatte ingeniørers gennemsnitsalder  

 
 Kilde: Teknologisk Instituts interviewundersøgelse 2012(58 virksomheder) 

 

49 ud af de i alt 58 virksomheder har hovedsæde i Danmark, mens de resterende har hovedsæde i 

bl.a. i Japan (1), Norge (1), Sverige (1), Tyskland (1) og USA (5).  
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Der er en næsten en ligelig fordeling mellem antallet af civil- og diplomingeniører på tværs af bran-

chegrupper, dog med en lille overvægt af civilingeniører. Flere virksomheder angiver, at der er en 

stor spredning på ingeniørernes speciale i virksomheden. Blandt de virksomheder, hvor der for-

trinsvis ansættes inden for en specialeretning, er der en vis sammenhæng mellem branchegruppe og 

speciale, hvilket fremgår af Tabel 1-2. 

 
Tabel 1-2: Oversigt over ingeniørtyper fordelt på branchegruppe  

Branchegruppe Typer af ingeniører ansat i de interviewede virksomheder  

Bygge- og anlæg 
Civilingeniører med speciale i konstruktion- og mekanik og bygningsdesign 
samt diplomingeniører med speciale i svagstrøm og stærkstrøm samt byg-
ningsingeniører og IT- ingeniører 

Elektronikbranchen 
Civilingeniører med speciale i elektronikteknologi og diplomingeniører med 
speciale i IT, eksport, svagstrøm samt maskiner 

Energi- og vandforsyning 
samt renovationsbranchen 

Civilingeniører med speciale i elektroteknologi, miljøteknologi samt 
diplomingeniører med speciale i svagstrøm 

Fødevare,- transportmiddel 
og møbelindustrien 

Civilingeniører med speciale i kemisk og biokemisk teknologi, fødevaretek-
nologi, informationsteknologi, konstruktion og mekanik, energiteknologi samt 
diplomingeniører med speciale i IT, svagstrøm og maskiner 

Handelsbranchen 
Civilingeniører med speciale i informationsteknologi og  
diplomingeniører med speciale i eksport og maskiner  

It- og telekommunikation 
Civilingeniører med speciale i informationsteknologi, digitale medieteknolo-
gier og diplomingeniører med speciale i IT 

Kemi- og medicinalindu-
strien 

Civilingeniører med speciale i fødevareteknologi, bioteknologi, elektronik og 
IT samt diplomingeniører med speciale i maskiner, proces og eksport 

Råstofudvindingsindustrien 
Civilingeniører med speciale i konstruktion og mekanik, olie og gasteknologi 
samt diplomingeniør med speciale i maskiner  

Metal- og maskinindustrien 
Civilingeniører med speciale i konstruktion og mekanik, kemisk og biokemisk 
teknologi samt diplomingeniører med speciale i maskiner, eksport, produkti-
on, svagstrøm og stærkstrøm nævnt 

Plast,-glas og betonindu-
strien 

Civilingeniører med speciale i elektroteknologi samt diplomingeniører med 
speciale i eksport og maskiner  

Procesindustrien 
Civilingeniører med speciale i kemisk og biokemisk teknologi samt  
diplomingeniører med speciale i produktion og maskiner  

Rådgivning- og videnser-
vice 

Civilingeniører med speciale i kemisk og biokemisk teknologi, bæredygtig 
energi, miljøteknologi, elektroteknologi, konstruktion og mekanik, byggetek-
nologi, design og innovation samt diplomingeniører med speciale i svag-
strøm og bygningsingeniører, maskiningeniører og IT-ingeniører  

 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at flere af virksomhederne havde vanskeligt ved at sondre 

mellem, hvorvidt ingeniørerne var diplomingeniører eller civilingeniører. Hertil kommer, at flere af 

respondenterne ikke havde et detaljeret overblik over de forskellige typer af ingeniører i hele virk-

somheden/koncernen, og at de i flere tilfælde ikke var bekendt med de nyeste specialeretninger.  

 

Dette afspejles også i oversigten (i alt eksisterer der aktuelt over 39 forskellige typer af specialer). 

Oversigten over specialetyper fordelt på branchegruppe kan derfor ikke anses for at være repræsen-

tativ, men snarere som en præsentation af et udsnit af de typer af ingeniører, der findes inden for 

hver enkelt branchegruppe.  
  



 92 

Ingeniører i undersøgelsen 

Tyve af de i alt 78 gennemførte interview er ingeniørinterview. Vi har set på disse ingeniørers for-

deling på alder, uddannelse og erhvervserfaring. Blandt de interviewede er over halvdelen (12) over 

40 år gamle, en fjerdedel (5) er mellem 30 og 40 og resten (3) under 30 år. Dette svarer i vid ud-

strækning til aldersfordelingen blandt alle ansatte ingeniører i Danmark (IDA, 2010). 12 ud af de 20 

respondenter afsluttede deres uddannelse for mere end 10 år siden. For de resterende 8 ingeniørers 

vedkommende er perioden siden uddannelsens færdiggørelse jævnt fordelt inden for de sidste 10 år. 

En af de 20 ingeniører har taget dele af sin uddannelse i udlandet og er uddannet inden for de sidste 

5 år. To har taget efteruddannelse i udlandet og er uddannet for mere end 10 år siden.  

 

Der er en ligelig fordeling mellem antallet af civilingeniører (10 i alt) og diplomingeniører (10 i alt). 

For civilingeniørerne er der en relativ stor spredning i specialer. De er specialiserede inden for byg-

ge- og anlægskonstruktion, design af innovation, digitale medieteknologier, elektronik og IT, an-

vendt kemi og energiteknik. Diplomingeniører er uddannede produktionsingeniører, maskiningeniø-

rer, procesingeniører og IT-ingeniører men med en overvægt af ingeniører inden for svagstrøm. 

 

Blandt de 20 ingeniører har 4 været ansat i over 5 forskellige virksomheder. Størstedelen (12) har 

været ansat 1- 2 steder. En femtedel har været ansat 3-5 steder, og en femtedel har været ansat mere 

end 5 steder. Aldersfordelingen er ikke uventet bestemmende for graden af respondenternes er-

hvervserfaring.  

 

Halvdelen af respondenterne har været ansat mellem 1-5 år i deres nuværende virksomhed, mens 

den anden halvdel har en anciennitet på over 5 år i det nuværende job. 

 

Det overordnede udvælgelseskriterium for valg af virksomheder var, at disse opererede globalt. Set 

i det lys, er det bemærkelsesværdigt, at kun 14 af de 20 interviewede ingeniører angiver, at de i for-

bindelse med deres arbejde har direkte samarbejde med udenlandske kolleger, det være sig enten i 

eller udenfor Danmark.  

 

De 20 interview med ingeniører har bidraget med viden om ingeniørers nuværende jobfunktioner 

og deres egen opfattelse af styrker og svagheder samt mangler i forhold til de kompetencer, der 

kræves for at varetage jobbet også i forhold til internationale kolleger. Dertil giver interviewene 

også en indikation af, hvor danske ingeniørers primære kompetencemæssige udfordringer ligger i 

forhold til at indgå effektivt i de globaliserede virksomheder nu og i fremtiden.  
 
Undersøgelsens repræsentativitet 

Undersøgelsesdesignet i rapporten medfører ikke den nødvendige statistiske sikkerhed for at kunne 

fastslå, at de udledte konklusioner er generelle karakteristika og repræsentative for alle virksomhe-

der i Danmark. Det begrænsede antal gennemførte interview er bestemmende herfor.  

 

Det er også væsentligt at være opmærksom på, at der ikke er foretaget interview med ingeniører på 

tværs af alle tolv brancher. Der er således ikke gennemført ingeniørinterview med ingeniører fra 

brancherne 'handel' og 'råstofudvinding'. Disse brancher er dog dækket via virksomhedsinterview, 

og derfor vurderes denne interviewfordeling ikke til at fordreje resultaterne signifikant.  

 

Konklusioner og anbefalinger i denne rapport skal derfor udelukkende ses som tendenser gældende 

for virksomheder og ingeniørtyper repræsenteret i det indsamlede data. For at validere samt sikre 

robuste udledninger i rapporten er disse også funderet i tidligere forskning og litteratur. Dette un-
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dersøgelsesdesign vil dermed stadig sikre, at anbefalingerne på baggrund af resultaterne har gyldig-

hed og relevans i praksis. 
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Bilag 2: Oversigt over virksomhedsinterview  

Branchegruppe - Bygge og anlæg (5): 

 ABB A/S     

 BWSC - Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S   

 E. Pihl & Søn A/S   

 Metroselskabet I/S   

 Rockwool International A/S 

Branchegruppe - Elektronik (6): 

 DNP Denmark A/S   

 Johnson Control   

 Kamstrup A/S   

 Novenco A/S   

 OFS Fitel Denmark A/S 

 TC Electronics  

Branche: Energi- og vandforsyning (4): 

 Babcock og Wilcox Vølund A/S  

 Dansk Energi   

 Envidan  

 Vattenfall A/S 

Branchegruppe – IT- og telekommunikation (7): 

 Focon Electronic Systems A/S   

 Milestone Systems A/S  

 Mjølner Informatics A/S  

 Prolog Development Center A/S  

 Renesas Mobile Europe   

 RTX Telecom A/S  

 TDC    

Branchegruppe - Rådgivning og videnservice (6): 

 Dansk Brand- og sikringsteknisk institut  

 Dansk Standard 

 Det Norske Veritas Denmark A/S  

 Howden Denmark   

 Rohde & Schwarz Denmark A/S  

 UL International Demko A/S  
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Branchegruppe- Plast-, glas- og betonindustri (5): 

 Coloplast A/S   

 Fiberline Composites A/S  

 Knudsen Plast A/S   

 Lego  A/S   

 LM Glasfiber/LM Windpower  

Branchegruppe - Råstofudvinding (2): 

 Semco Maritime A/S   

 Welltec A/S  

Branchegruppe - Fødevare-, transportmiddel- og møbelindustri (4): 

 Arla     

 Bombardier Transportation Denmark A/S 

 DMRI, Teknologisk Institut  

 Junkers Industrier A/S  

Branche: Handel (4): 

 Cisco Systems A/S   

 CapaSystem A/S   

 Union Engineering A/S  

 Vitesse Semiconductor 

Branche: Kemi- og medicinalindustri (5): 

 BK Medical    

 Chr. Hansen A/S   

 Dako Denmark A/S   

 Novo Nordisk A/S   

 Novozymes A/S   

Branche: Metal- og maskinindustri (6): 

 Disa Industries A/S   

 IB Andresen Industri A/S  

 Linak A/S   

 Schur Technology A/S  

 SPX Flow Technology Denmark A/S  

 Struers A/S   

Branche: Procesindustri (4):  

 Ambu A/S   

 Cheminova A/S   

 Co-Ro Food A/S   

 Danish Crown A/S   
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Bilag 3: Oversigt over ingeniørinterview  

Branchegruppe - Bygge og anlæg (3): 

 Saint-Gobain Weber A/S 

 Rambøll A/S 

 ABB A/S 

Branchegruppe – Elektronik (4) 

 Skov A/S 

 PR Electronics A/S 

 Kamstrup A/S 

 Carlo Gavazzi A/S 

Branchegruppe – Energi- og vandforsyning (2) 

 Envidan 

 Dong/AS 

Branchegruppe – Fødevare, - transportmiddel, - og møbelindustri (3) 

 DMRI, Teknologisk Institut 

 Linak A/S 

 CP Kelco 

Branchegruppe It- og telekommunikation (1) 

 Nordea 

Branchegruppe Kemi- og medicinalindustri (2) 

 BK Medical 

 Alfa Laval Denmark 

Metal- og maskinindustri (1) 

 IB Andresen Industri A/S 

Plast, - glas, - og betonindustri (1) 

 Aalborg Portland A/S 

Procesindustri (1) 

 Cheminova A/S 

Rådgivning- og videnservice (2) 

 Rohde & Schwarz Denmark A/S 

 Dansk Standard  


