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1. Sammenfatning 

Denne rapport beskriver resultaterne af en analyse, som Teknologisk Institut har gennem-

ført for Ingeniørforeningen IDA. I det følgende præsenteres en sammenfatning af resulta-

terne. Analysen omfatter to selvstændige undersøgelser: en statistisk kortlægning af in-

geniørledere (antal, udvikling, demografi) samt en case-baseret analyse af ingeniørlederes 

kompetencemæssige styrker og svagheder på forskellige ledelsesniveauer og i forskellige 

brancher.  

 

1.1. Resultater af den statistiske kortlægning 

 Ingeniører arbejder i højere grad med ledelse end andre med et tilsvarende 

uddannelsesniveau (professionsbachelorer, universitetsbachelorer, kandi-

dater og ph.d.er). I 2012 arbejdede 12 % af alle ingeniører som ledere. Blandt 

alle med en uddannelse på samme niveau som ingeniørerne (inklusive ingeniør-

gruppen selv), var tallet lidt under 10 % i 2012. De nyeste statistiske opgørelser er 

fra 2012.  

 

 Andelen af ledere blandt ingeniører steg fra 2002 til 2012. Andelen af inge-

niører, der arbejder med topledelse, overordnet ledelse eller faglig detailledelse 

steg fra 9 % i 2002 til 12 % i 2012. Tallet dækker dog over en generel stigning i 

antallet af ledere i samme periode blandt alle personer med en mellemlang eller 

akademisk uddannelse. Andelen af ledere blandt ingeniører toppede i 2010, hvor 

12,5 % arbejdede som ledere. 

 

Ingeniørledere arbejder hyppigere som ledere i teknologiintensive bran-

cher end i andre brancheområder. I 2012 fandtes omkring 40 % af ingeniørle-

derne i branchegruppen ”Industri, råstoffer og forsyning”. Omkring 20 % af ingeni-

ørlederne fandtes inden for erhvervsservice (primært inden for rådgivningsbran-

chen). De resterende 40 % var fordelt på resten af Danmarks Statistiks branche-

grupperinger. Relativt få ingeniører (6 %) arbejder som ledere i den offentlige sek-

tor sammenlignet med andre med uddannelser på et tilsvarende niveau (49 %).  

 

 Ingeniører er dobbelt så tit topledere i den private sektor som andre med 

uddannelser på et tilsvarende niveau. Andelen af ingeniørledere, som var top-

ledere i den private sektor i 2012, var 12 % – dobbelt så mange som blandt alle 

med uddannelse på et tilsvarende niveau (6 %). Kun 1 % af ingeniørlederne var 

topledere i den offentlige sektor, mens det tilsvarende tal for den samlede popula-

tion var dobbelt så stort (2 %). 

 

 Ingeniørlederne er mænd. Der er stor overvægt af mandlige ingeniørledere. 

Overvægten skyldes dog i høj grad, at der uddannes langt flere mandlige end kvin-

delige ingeniører. Hvis dette forhold tages i betragtning, er der i praksis en lidt 

større andel af kvindelige ingeniører (7 %, der arbejder som ledere), end det er 

tilfældet for alle kvinder med et tilsvarende uddannelsesniveau (6 %).  
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1.2. Resultater af kompetenceanalysen 

 Enhver ledelse kan have gavn af ingeniørlederes kompetencer. Undersøgel-

sen peger på, at ingeniører kan yde et stærkt bidrag til at sikre systematik og ek-

sekvering af virksomhedens strategi.  

 

 Ingeniørledere har særligt stærke kompetencer inden for management, da 

de gennem uddannelsen er trænede i at arbejde databaseret, systematisk, struk-

tureret og med anvendelse af talforståelse. Denne tilgang harmonerer godt med 

virksomheders styringsbehov. Nyudnævnte ingeniørledere kan dog have behov for 

at blive introduceret til management-begreber og -redskaber, som kun indgår i få 

ingeniøruddannelser. 

 

 Ingeniørledere sikrer, at strategier og visioner er eksekverbare. De faser i 

strategiprocessen, hvor strategier skal stress-testes og delstrategier bringes til at 

spille sammen, behersker ingeniørlederen til fulde.  

 

 Ingeniørledere på alle niveauer har en kompetencemæssig udfordring i 

forhold til leadership. De kan have vanskeligt ved at samle virksomheden/divisi-

onen/afdelingen/teamet om en fælles vision ved at arbejde gennem relationer og 

ved kreative faser i strategiprocesser. Personlige egenskaber og relevant efterud-

dannelse spiller en stor rolle for, hvordan den enkelte leder lykkes med sin opgave. 

 

 Ingeniørledere er særligt udfordrede i forhold til mundtlig kommunikation, 

og de kan derfor have svært ved at brænde igennem med visioner – særligt hvis 

visionen ikke er af teknisk karakter.  

 

 Ingeniørledere er udfordrede på politiske processer. De har sjældent den 

store interesse for – og kompetencer til – at agere i politiske processer. 

 

 Ingeniørledere er generelt udfordrede som personaleledere. Udfordringen er 

størst på det laveste niveau, hvor den nyudnævnte leder kan have svært ved at 

give slip på sin faglighed, og fagligheden måske endda er forbundet til performan-

cekrav. Undersøgelsen har peget på, at ingeniørlederne oplever sig selv og andre 

ingeniørledere som særligt udfordrede i forhold til situationer, som kalder på empati 

frem for fakta, og i forhold til konflikthåndtering. Hvorvidt den enkelte ingeniørleder 

er i stand til at håndtere denne udfordring konstruktivt, det afhænger af personlige 

egenskaber, af virksomhedens ledelseskultur og af lederens efteruddannelse. Vores 

undersøgelse peger dog på, at lederne selv er meget bevidste om denne udfordring, 

og at virksomhederne sætter ind med coaching og efteruddannelse. 

 

 I teknologiintensive virksomheder/funktioner/divisioner/afdelinger har 

ingeniørledere særlige styrker som ledere. I management-opgaven kan inge-

niøren forholde styringsredskaberne til den teknologiske virkelighed. I relation til 

leadership-opgaverne er det en styrke at kunne tale samme fagsprog som de un-

derordnede ingeniører og teknikere, hvilket giver en naturlig respekt – ingeniører 
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vil ledes af ingeniører. Endelig kan ingeniørlederen yde faglig sparring til medarbej-

derne, og på de lavere ledelsesniveauer kan de deltage aktivt i opgaveløsningen, 

hvor det er påkrævet. 

 

 De ingeniører, som er topledere i dag, har deres viden om ledelsesprincip-

per og -værktøjer fra efteruddannelse og deres færdigheder fra ”learning 

by doing”. Analysen peger ikke på nogen entydig lederuddannelsesbaggrund for 

ingeniørtopledere og ingeniørledere i det hele taget. Nogle ingeniørledere har taget 

en samlet lederuddannelse i form af en HD eller en MBA, mens endnu flere af un-

dersøgelsens informanter har taget en variation af flere kortere og mellemlange 

lederuddannelsesforløb. 

 

 Nye generationer af ingeniører har bedre ledelsesfaglige og personlige 

kompetencer med fra deres uddannelse end en stor del af de ingeniører, der 

hidtil har arbejdet som ledere. Potentialet for de kommende generationer af inge-

niørledere er derfor endnu større end for de nuværende. 

  

1.3. Anbefalinger 

På baggrund af kompetenceanalysens resultater anbefaler Teknologisk Institut, at Ingeni-

ørforeningen IDA iværksætter følgende initiativer for at imødekomme Ingeniørlederes 

kompetencemæssige styrker og svagheder: 

 Teknologisk Institut anbefaler, at Ingeniørforeningen IDA først og fremmest foku-

serer sit lederudviklingstilbud på ledere af medarbejdere og på nye ledere, da det 

er denne gruppe, der ikke alene har det største behov, men også (i kraft af en nyere 

uddannelse) det største potentiale for kompetenceudvikling. 

 

 Teknologisk Institut anbefaler, at Ingeniørforeningen IDA fortsat udbyder og styrker 

sit lederudviklingstilbud – især de dele af tilbuddet, der fokuserer på at styrke in-

geniørlederens personaleledelseskompetencer. Udviklingsbehovet omfatter især 

følgende discipliner inden for personaleledelse: 

 

o Samarbejde i og ledelse af teams 

o Motivation og udvikling af medarbejdere 

o Medarbejdertrivsel 

o Konflikthåndtering 

o Situationsbestemt ledelse. 

 

 Teknologisk Institut anbefaler, at Ingeniørforeningen IDA tilbyder nuværende og 

kommende ingeniørledere lederudviklingstilbud, der fokuserer på at træne færdig-

hed i effektiv formidling og mundtlig kommunikation.  

 

 Teknologisk Institut anbefaler, at Ingeniørforeningen IDA øger fokus på modulise-

ring og fleksibilitet i efteruddannelsestilbuddet. Online læring i form af filmede fo-

relæsninger, webinarer eller lignende kan ikke stå alene, men må suppleres eller 
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erstattes af øvelse og træning i mindre grupper, som mødes face-to-face. Det sidste 

er specielt vigtigt, da det er interpersonelle kompetencer, der skal trænes. 

 

 Teknologisk Institut anbefaler, at Ingeniørforeningen IDA i tilrettelæggelsen af til-

buddet tager udgangspunkt i en problemløsende tilgang, hvor deltagerne arbejder 

med løsning af konkrete, virksomhedsnære cases (gerne deltagernes egne cases) i 

grupper. 

 

 Teknologisk Institut anbefaler, at Ingeniørforeningen IDA i tilknytning til IDA Leder-

forum tilbyder nuværende og kommende ingeniørledere deltagelse i mindre og 

eventuelt regionalt baserede, personlige netværk med henblik på gensidig erfa-

ringsudveksling, træning af formidlingsfærdigheder og coaching.  

 

 Teknologisk Institut anbefaler, at Ingeniørforeningen IDA har fokus på at under-

støtte on-the-job-træning, eksperimentel læring og coaching som en del af de le-

derudviklingstilbud, der skal forbedre ingeniørlederes personlige kompetencer og 

personaleledelseskompetencer. Forskningen (se fx Dreyfus, 2008, s. 90) peger på, 

at særligt disse læringsformer er effektive, når lederes personlige kompetencer i 

personaleledelse skal udvikles. 
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2. Introduktion 

I dette kapitel beskriver vi baggrunden for og formålet med analysen og gennemgår de 

metoder, som har været anvendt til at frembringe resultaterne.  

 

2.1. Om analysen  

Mange ingeniører arbejder som ledere. Specielt har det i teknologiintensive brancher og i 

rådgivende ingeniørvirksomheder været almindeligt at rekruttere ledere blandt ingeniører. 

Ingeniører har historisk ikke haft uddannelsesmæssige forudsætninger for at varetage le-

delsesdiscipliner – hverken inden for management eller leadership1. I dele af litteraturen 

er der indikationer på, at ingeniører i kraft af deres uddannelse har kompetencer i form af 

bl.a. stærk talforståelse, stor analysekapacitet, pragmatisme og evner til at problemløse, 

hvilket ifølge litteraturen i stigende grad er efterspurgt hos ledere i en bredere vifte af 

brancher (se fx Al-Saleh, 2014; Pierson, 2013). Der er dog andre dele af litteraturen, der 

peger på, at ingeniørledere, uanset hvornår de er uddannede, mangler ledelsesmæssige 

redskaber – specielt i forbindelse med personaleledelse – og i mindre omfang også forret-

ningsmæssige kompetencer (se fx Al-Saleh, 2014; (PLS Rambøll Management, 2001). Lit-

teraturgennemgangen viser samtidig, at der ikke er megen forskning vedrørende ingeni-

ørlederes kompetencer, og at en stor del af det eksisterende er af ældre dato. Et forhold, 

der øger behovet for en analyse af ingeniørlederes kompetencemæssige styrker og svag-

heder. 

Ingeniørforeningen IDA ønsker at være den foretrukne partner inden for leder- og karrie-

reudvikling for ledere og kommende ledere, der er ingeniører eller har en naturvidenska-

belig baggrund. IDA har i den forbindelse ønsket at få foretaget en anvendelsesorienteret 

analyse, der kan understøtte IDA’s arbejde med at tiltrække nye og fastholde eksisterende 

og potentielle ledermedlemmer gennem hele karrieren. 

Undersøgelsen er delt op i tre dele, der hver især skal bidrage med forskellig indsigt til at 

kunne opfylde ovenstående formål: 

 En statistisk kortlægning (hvor arbejder ingeniører som ledere, og hvad har udvik-

lingen været). 

 En casebaseret kompetenceanalyse (”Ingeniørlederens DNA”). 

 En del, som uddrager forslag og anbefalinger af fundene i de første to dele. 

Undersøgelsen giver dermed et statistisk grundlag såvel som en kvalitativ indsigt i ingeni-

ørlederes opfattelse af ledelsesopgaven, i de krav den stiller til deres kompetencer og i 

deres styrker og udfordringer i forbindelse med ledelse. 

 

 

 

                                           
1 For definition af begreberne leadership og management henvises til boks 4.1. 
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Statistisk kortlægning af ingeniørledere 

Kortlægningsdelen har til formål at give IDA baggrundsviden om, hvor mange ingeniører 

der er ansat som ledere, hvor de typisk arbejder, og hvordan udviklingen har været de 

seneste ti år. 

Denne delanalyse kortlægger på baggrund af data fra Danmarks Statistik udviklingen over 

tid i ingeniørers arbejde som ledere: Hvor mange er der, og hvordan fordeler de sig på 

tværs af brancher, ledelsesniveauer og køn. Herudover beskrives antallet af og forholdet 

mellem mandlige og kvindelige ingeniørledere. 

 

Ingeniørlederens DNA – kompetenceanalysen 

Kompetenceanalysen har til formål at tilvejebringe en forståelse af, hvad ingeniørledernes 

DNA er – hvilke særlige styrker og udfordringer har ingeniører, når de er ledere? 

Denne delanalyse ser på, hvilke kompetencekrav der aktuelt og på kort sigt stilles til nuti-

dens ingeniørledere. Som analyseramme er Leadership Pipeline anvendt. Leadership Pipe-

line kategoriserer ledere i forhold til karakteren og omfanget af ledelsesopgaven. I den 

terminologi, som analysen arbejder med, skelnes mellem tre niveauer af ledelse:  

 Topledelse 

 Ledelse af ledere 

 Ledelse af medarbejdere.  

For at vurdere hvordan ingeniører i praksis indfrier kompetencekravene på de forskellige 

niveauer, er der gennemført en casebaseret undersøgelse, hvor følgende spørgsmål bely-

ses: Hvor excellerer ingeniørledere, og hvor har ingeniørledere behov for at blive styrket 

for at leve op til de kompetencekrav, der stilles til de kommende års ledere? Eller med 

andre ord: Hvad er ingeniørlederes særlige DNA?  

 

Anbefalinger og forslag 

Rapportens tredje del har til formål at anbefale, hvilke kompetenceområder, som efter-

uddannelse af ingeniørledere bør fokusere på, og hvordan nuværende og potentielle in-

geniørledere foretrækker at blive opkvalificeret. 

På baggrund af de to delanalyser er udarbejdet en række anbefalinger og forslag til, 

hvilke kompetencefelter IDA bør fokusere på i deres arbejde med ingeniørledere, og 

hvilke værktøjer IDA med fordel kan benytte sig af i arbejdet med at understøtte med-

lemmerne i at blive gode ledere. Anbefalingerne findes først i rapporten i afsnit 1.3. 
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2.2. Kort om gennemførslen af analysen 

Analysens kortlægning af antallet af ingeniørledere er baseret på data fra Danmarks Sta-

tistiks registre. I den statistiske analyse blev der udarbejdet en selvstændig interaktiv da-

tafil, hvor resultaterne af kortlægningen præsenteres. Endvidere fremgår kortlægningens 

resultater også af nærværende rapports kapitel tre. Ud over at generere selvstændige 

resultater blev kortlægningen af ingeniørledere også benyttet til at udvælge, hvilke bran-

cher og virksomhedstyper kompetenceanalysen skulle fokusere på. 

Kompetenceanalysen består af tre sammenhængende dataindsamlingsaktiviteter: littera-

turstudier, en højniveauworkshop og casestudier i seks virksomheder omfattende i alt 25 

interview med ledere på tre niveauer samt medarbejdere og HR-repræsentanter. Viden fra 

litteraturstudiet blev anvendt til at udvikle en række hypoteser til højniveauworkshoppen 

om ingeniørlederes styrker og svagheder. Disse hypoteser blev revideret og videreudviklet 

på højniveauworkshoppen og blev i samspil med den genererede viden fra litteraturstudi-

erne benyttet til at udforme interviewguides til de endelige casestudier. Afslutningsvis blev 

de gennemførte interview analyseret, og kompetenceprofiler over ingeniørlederes styrker 

og svagheder blev udarbejdet. Kompetenceanalysens resultater præsenteres i kapitel fire, 

fem og seks. 

Figur 2.1 på næste side illustrerer projektets metodiske fremgangsmåde og aktivitetsflow. 

For yderligere belysning af metoden bag den kvantitative kortlægning og kompetenceana-

lysen henvises til bilag A: Metode. 
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Figur 2.1: Opgavedesign og aktivitetsflow 
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3. Resultater af registerbaseret kortlægning 

Boks 3.1: Konklusioner af kortlægningen 

 Ingeniører arbejder i højere grad som ledere end den samlede population af per-

soner med et tilsvarende uddannelsesniveau. 

 

 Flere ingeniører arbejder som ledere i 2012 end i 2002. 

 

 Flest ingeniører arbejder som ledere inden for branchen industri, råstoffer og for-

syning. 

 

 Ingeniører arbejder i højere grad som topledere i den private sektor end den sam-

lede population af personer med et tilsvarende uddannelsesniveau. 

 

 Der er stor overvægt af mandlige ingeniørledere. Overvægten skyldes dog i høj 

grad, at der uddannes langt flere mandlige end kvindelige ingeniører. 
 

 

I det følgende afsnit præsenteres de vigtigste resultater fra den registerbaserede kortlæg-

ning. Ud over nedenstående tabeller er der udarbejdet en interaktiv datafil i visualiserings-

værktøjet Tableau, hvor det er muligt at dykke ned i tallene. Tableau-filen er leveret se-

parat til IDA. Den registerbaserede kortlægning strækker sig fra 2002 til 2012, og på nær 

tidsserien er alle tal fra 2012. Inden de enkelte figurer præsenteres, følger der først en 

kort oversigt over registeranalysens vigtigste resultater: 

 109.578 personer i arbejdsstyrken havde en ingeniøruddannelse eller en af de ud-

valgte naturvidenskabelige uddannelser som den højeste fuldførte uddannelse i år 

2012. Samlet set var der 901.547 personer i arbejdsstyrken, der havde en univer-

sitetsbachelor, en mellemlang uddannelse, en lang uddannelse eller en Ph.d. som 

den højeste fuldførte uddannelse i 2012. Det vil sige, at ingeniørerne udgjorde         

12 % af arbejdsstyrken med førnævnte uddannelsesniveau. 

 

 12.656 i ingeniørgruppen arbejdede med topledelse, overordnet ledelse eller faglig 

detailledelse i 2012. I gruppen med tilsvarende uddannelser, der også indeholder 

ingeniørgruppen, arbejdede 85.955 med ledelse. 12 % af de uddannede i ingeniør-

gruppen arbejde i 2012 med ledelse. For den samlede population, der dækker alle 

personer med en uddannelse på samme niveau som ingeniørgruppen, inklusive in-

geniørgruppen selv, var tallet lidt under 10 % i 2012. Data viser derfor, at ingeni-

ører i højere grad end gennemsnittet arbejder som ledere. 

 

 Antallet og andelen af ingeniører, der arbejder med topledelse, overordnet ledelse 

eller faglig detailledelse er steget fra 9 % i 2002 til 12 % i 2012. Tallet dækker dog 

over en generel stigning fra 6% til 10% i antallet af ledere i samme periode blandt 

alle personer med en mellemlang eller akademisk uddannelse. Antallet af ingeniør-

ledere toppede i 2010, hvor 12,5 % arbejdede med de udvalgte ledelsesformer. 

 

 Omkring fire ud af ti af ingeniørledere arbejdede med ledelse i branchen ”Industri, 

råstoffer og forsyning” i 2012. Relativt få af ingeniørerne arbejder med ledelse i den 

offentlige sektor (6 %). 
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 Over dobbelt så mange ingeniører (12 %) arbejdede med topledelse i den private 

sektor i forhold til den samlede population af personer med et tilsvarende uddan-

nelsesniveau (6 %). Omvendt arbejdede 1 % af ingeniørerne med topledelse i den 

offentlige sektor, mens det tilsvarende tal for hele populationen var dobbelt så stort 

(2 %). 

 

 En ud af ti ingeniørledere var kvinder i 2012 – i alt 1.461 kvinder. Andelen er lavere 

end for den samlede population, hvor fire ud af ti ledere var kvinder. Det lave antal 

kvindelige ingeniørledere skyldes bl.a., at der uddannes relativt få kvindelige inge-

niører. Data tyder derfor på, at kvindelige ingeniører har lige så stor chance for at 

blive ledere, som kvinder med et andet tilsvarende uddannelsesniveau. 
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3.1. Antallet af ingeniørledere på topledelsesniveau og overordnet 

ledelsesniveau 

Som det fremgår af figur 3.1, var der ifølge Danmarks Statistik i 2012 samlet set 901.547 

personer i arbejdsstyrken, der havde en universitetsbachelor, en mellemlang uddannelse, 

en lang uddannelse eller en Ph.d. som den højeste fuldførte uddannelse. Af de personer 

havde 109.578 en ingeniøruddannelse eller en af de udvalgte naturvidenskabelige uddan-

nelser.  

Ca. 1,5 % af ingeniørerne arbejder med topledelse, mens det tilsvarende tal for alle-grup-

pen er lidt under 1 %. Der er således 50 % flere af de uddannede ingeniører, der arbejder 

med topledelse i forhold til samtlige personer med et tilsvarende uddannelsesniveau. 

Hver tiende i ingeniørgruppen arbejder med overordnet ledelse og ledelse på fagligt de-

tailniveau. I figur 3.1 figurerer denne gruppe under navnet ledelse. Lidt færre – ca. 9 % –

arbejder på et tilsvarende ledelsesniveau i alle-gruppen.  

Samlet set arbejdede 12.656 i ingeniørgruppen med ledelse i 2012 svarende til ca. 12 % 

af alle ingeniører. For gruppen med tilsvarende uddannelser, inklusive ingeniørerne, arbej-

dede 85.955 med ledelse. Lidt under 10 % af den samlede population, der dækker alle 

personer med en uddannelse på samme niveau som ingeniørgruppen, inklusive ingeniør-

gruppen, arbejdede med ledelse i 2012. Data viser derfor, at ingeniører i højere grad end 

gennemsnittet arbejder med ledelse.  

 

Udviklingen siden 2002 

I 2002 var der 667.970 personer – og samlet set langt færre personer der havde en uni-

versitetsbachelor, mellemlang uddannelse, lang uddannelse eller Ph.d., som den højeste 

fuldførte uddannelse end i 2012. Antallet af ingeniører var også lavere, da der var 85.502 

i ingeniørgruppen. Forholdet mellem ingeniører og personer med anden tilsvarende uddan-

nelse var ca. det samme. Lidt over hver tiende uddannede havde således en ingeniørud-

dannelse eller en af de udvalgte naturvidenskabelige uddannelser. 

I 2002 var der færre af de uddannede ingeniører, der arbejdede som ledere. Samlet set 

var det lidt over 9 % af ingeniørerne, der arbejdede med ledelse i 20022, mens det i 2012 

var næsten 12 % af ingeniørgruppen, der arbejdede med ledelse. Tallet dækker dog over, 

at der generelt var færre personer, der arbejdede med ledelse i 2002. I 2002 arbejdede 

6,5 % af hele populationen med ledelse, mens tallet i 2012 var lidt under 10 %. Derfor er 

stigningen i antallet af ingeniørledere siden 2002 en generel tendens, der har medført, at 

der er kommet flere ledere blandt alle personer med en mellemlang og akademisk uddan-

nelse.  

Antallet af ingeniørledere toppede i 2010. Her arbejdede næsten 12,5 % af ca. 103.000 

uddannede ingeniører med topledelse, overordnet ledelse eller faglig detailledelse. Blandt 

                                           
2 Som det ses på figur 3.1, var gruppen af ingeniører, der arbejdede med topledelse, relativt set større i 2002. 
Tallet kan dog ikke sammenlignes med de resterende år i undersøgelsen, da en del af de ingeniører, der i 2002 
indgår som topledere, figurerer som personer, der arbejder med (overordnet) ledelse i 2007, 2010 og 2012. 
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hele populationen var det ca. hver tiende person, der arbejdede med topledelse, overord-

net ledelse eller faglig detailledelse i 2010. 
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Figur 3.1: Oversigt over antallet af ingeniører, der arbejder med topledelse eller overordnet ledelse, og over antallet af personer, der 

ikke arbejder med ledelse, 2002-2012. Procentsats nederst i figuren angiver andele for grupperne 
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3.2. Hvilke brancher er ingeniørledere ansat i? 

På figur 3.2 nedenfor ses fordelingen af ingeniørledere på tværs af brancher3 i 2012. Om-

kring 40 % af de næsten 13.000 ingeniørledere arbejdede med ledelse i branchen ”Indu-

stri, råstoffer og forsyning”. Dermed er det den branche, hvor flest ingeniører arbejder 

som ledere. Omkring 18 % af ingeniørlederne arbejdede med bl.a. rådgivning og forskning 

og udvikling i branchen ”Erhvervsservice”. I hver af brancherne ”Handel og transport, hotel 

og restauration”, ”Bygge og anlæg” og ”Information og kommunikation”, som bl.a. inde-

holder IT-branchen, arbejdede ca. 10 % af ingeniørlederne som ledere. 

Relativt set er der meget få ingeniører, der arbejder som ingeniører i den offentlige sektor. 

Næsten halvdelen af lederne fra den samlede population arbejder som ledere i branchen 

”Offentlig administration, undervisning og sundhed”, men kun ca. 6 % af ingeniørlederne 

arbejder i denne branche. Det samme gælder i brancherne ”Finansiering og forsikring” og 

”Kultur, fritid og anden service”, hvor ingeniørgruppen relativt set er underrepræsenteret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 Brancheinddelingen følger Dansk Branchekode 2007-inddelingen (DB07). For oversigt over hvilke underbran-
cher, der befinder sig i de enkelte brancher, henvises til bilag D. 
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Figur 3.2: Fordelingen af ingeniørledere på tværs af brancher i 2012. Procentsats nederst i figuren angiver andele for grupperne 
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3.3. Ingeniørledere fordelt på typer af ledelse 

Figur 3.3 nedenfor viser, hvilken type af ledelse de ca. 13.000 ingeniørledere arbejdede med i 2012.  

Ca. 12 % af ingeniørlederne arbejdede med øverste virksomhedsledelse i 2012, mens det tilsva-

rende tal for alle med en mellemlang eller akademisk uddannelse var omkring 6 %. Dermed arbej-

dede over dobbelt så mange ingeniører med topledelse i den private sektor i forhold til den samlede 

population. Omvendt var det kun 1 % af ingeniørerne, der arbejdede med øverste ledelse i lovgi-

vende myndigheder, virksomheder og organisationer, hvilket groft set dækker topledelse i den 

offentlige sektor. 2 % af hele populationen arbejdede med topledelse i den offentlige sektor. 

Af de typer af ledelse, der ikke vedrører topledelse, er der flest ingeniørledere, der arbejder med 

funktionsledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomheder, råstofudvinding, byggeri, 

forsyning, distribution mv. Her arbejder ca. 15 % af ingeniørlederne.  

6 % af ingeniørlederne og relativt flere end i den samlede population arbejder med ledelse af salgs-

, marketing-, reklame- og PR-funktioner. Endvidere arbejder 5 % af ingeniørlederne med ledelse 

af kommerciel forskning og udvikling. I hele populationen arbejder 1,5 % med ledelse inden for det 

samme område. 1 % af ingeniørlederne leder HR-funktioner, mens 1,5 % af alle med en mellemlang 

eller akademisk uddannelse arbejder med ledelse inden for HR-funktioner. Endvidere er det en 

smule overraskende, at kun lidt under 5 % af ingeniørerne arbejder med ledelse inden for IKT set 

i lyset af, at omkring 18 % af hele populationen arbejder med ledelse inden for dette område. 

Figuren viser også, at lidt over hver tredje i ingeniørlederpopulationen arbejder med faglig detail-

ledelse/ledelse på mellemniveau. Det er en anelse mindre end for den samlede population, hvor 40 

% arbejder på samme ledelsesniveau. 
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Figur 3.3: Fordelingen af ingeniørledere på tværs af typer af ledelse i 2012. Procentsats nederst i figuren angiver andele for grupperne 
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3.4. Findes der kvindelige ingeniørledere? 

På figur 3.4 nedefor ses den kønsmæssige fordeling af ingeniørledere. Den viser, at kun 

én ud af ti ingeniørledere er kvinder. I den samlede population af personer med en mel-

lemlang eller akademisk uddannelse er næsten fire ud af ti ledere kvinder. Det tal skal dog 

ses i forhold til, at kun lidt over 15 % af den uddannede ingeniørpopulation er kvinder, 

mens det tilsvarende tal for hele populationen er 55 %. Omregnet betyder det, at ca. 8 % 

af de uddannede kvindelige ingeniører arbejder som ledere, mens det er lidt under 7 % af 

kvinderne med mellemlange og akademiske uddannelser, der arbejder som ledere. 

Der er derfor betydeligt færre kvindelige ingeniører, der arbejder som ledere, i forhold til 

den samlede population, men forholdet skyldes som beskrevet ovenfor, at der er færre 

kvinder der bliver uddannet som ingeniører i forhold til andre uddannelser. Relativt set er 

der således en smule flere af de uddannede kvindelige ingeniører (8 %), der arbejder som 

ledere, end kvinder med andre tilsvarende uddannelser (7 %). Forskellen er dog marginal. 

Alligevel tyder data på, at kvindelige ingeniører har mindst lige så stor chance for at blive 

ledere som andre kvinder med et tilsvarende uddannelsesniveau. 

Ledelse generelt, men særligt blandt ingeniører, er derfor stadig en mandsdomineret ver-

den. Ni ud af ti ingeniørledere er mænd, mens 85 % af de uddannede ingeniører og særligt 

udvalgte naturvidenskabelige uddannede er mænd. I hele populationen er ca. seks ud af 

ti, der arbejder med topledelse, overordnet ledelse og faglig detailledelse, mænd. 
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Figur 3.4.1: Kønsmæssig fordeling af ingeniørledere. Procentsats nederst i figuren angiver andele for grupperne 

 

 

  

Figur 3.4.2: Kønsmæssig fordeling af alle ingeniører. Procentsats nederst i figuren angiver andele for grupperne 
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4. Ingeniørlederes kompetencer  

 De ingeniører, som er topledere i dag, har deres lederuddannelsesbagage fra efteruddannelse 
uden for ingeniørfaget. 
 

 Det må forventes, at nye generationer af ingeniører har bedre ledelsesfaglige og personlige 

kompetencer med fra deres uddannelse end dem, der beklæder lederposter i dag. 
 

 Ingeniører har stærke management-kompetencer i kraft af deres uddannelse: 
- Konkret og problemløsende 
- Struktur og systematik 
- Talforståelse 

- Teknologisk indsigt. 
 

 Jo højere i ledelseshierarkiet en ingeniør befinder sig, jo større er udfordringerne i forbindelse 
med leadership-opgaven: 
- Sociale og emotionelle kompetencer 
- Kommunikation  
- Politisk tæft 

- At tænke ud af boksen. 
 

 Men leadership-udfordringen er også meget synlig for de ledere, der leder medarbejdere, og 
som har den direkte personaleledelse. 
 

 I teknologi-intensive virksomheder har ingeniørledere særlige styrker som ledere:  
- De forstår materien – ikke blot økonomien. 

- De taler medarbejdernes sprog – ingeniører vil ledes af ingeniører. 

 

Den kvalitative undersøgelse af ingeniørlederes kompetencer tager udgangspunkt i kon-

ceptet Leadership Pipeline. Leadership Pipeline er udviklet i amerikanske virksomheder 

som et instrument til lederudvikling, som skal sikre, at en virksomhed til hver en tid har 

kompetente ledere på alle niveauer (Drotter & Charan, 2001). Tankegangen er, at for-

skellige niveauer af ledelse kalder på forskellige færdigheder, tidsprioritering og værdier 

(Mouritzen, 2011). I forbindelse med at undersøge hvorledes dette kommer til udtryk i 

praksis, har vi taget udgangspunkt i en opdeling af ledelsesopgaver i management-opga-

ven; leadership-opgaven og ekspert-opgaven. Inspirationen til denne tredeling stammer 

dels fra John P. Kotter, som skelner mellem management, hvor opgaven er at minimere 

risici og holde virksomhedens systemer i gang, og leadership, som handler om at skabe 

retning, at forandre eller tilpasse virksomheden til forandringer i omverdenen og at skabe 

opbakning om en fælles vision (Kotter, 1990; 2007). Dels skelnes der ofte i 

ledelseslitteraturen mellem driftsledelse, faglig ledelse, personaleledelse og strategisk 

ledelse. Denne sidste kategorisering anerkender, at ledere af og til løser opgaver, som er 

operationelle og/eller stiller krav til deres konkrete faglige ekspertise, hvilket Kotters ka-

tegorier ikke formår at indfange. Derfor har vi valgt i interviewene at operere med en 

tredeling af ledelsesopgaven, som skelner mellem management-opgaven, leadership-op-

gaven og ekspertopgaven.  

I boksen nedenfor er de tre ledelsesopgaver kort beskrevet. 
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Boks 4.1: Management, leadership og ekspert 

Management – styringsdelen af ledelse. Fokus på drift og planlægning. Her anvendes færdighe-

der inden for økonomistyring, effektivisering, analyse af ledelsesinformation, valg og udrulning af 

systemer til effektivisering af driften etc. De konkrete opgaver varierer afhængigt af lederens 

”span of control”, det vil altså sige efter niveau i Leadership Pipeline. 

Leadership – fokus på retning, forandring, værdier og visioner og på den indre sammenhængs-

kraft i virksomheden. Leadership er både udadvendt med fokus på strategi og positionering af 

virksomheden og indadvendt med fokus på medarbejderne, teamudvikling, coaching, relationer 

og samarbejde, situationsbestemt ledelse mv. 

Ekspert – situationer, hvor lederen direkte anvender tekniske/faglige kompetencer. Fx i faglig 

sparring, kvalitetssikring og generelt arbejde med (ingeniør-)faglige problematikker. 

 

Leadership Pipeline i den oprindelige amerikanske litteratur opererer med et hierarki inde-

holdende syv niveauer af ledelse, som blandt andet adskiller sig ved en forskellig priorite-

ring mellem disse opgaver. De syv niveauer er, startende fra toppen: Koncernledelse, virk-

somhedsledelse, forretningsledelse, funktionsledelse, ledelse af ledere, medarbejderle-

delse og selvledelse (Drotter & Charan, 2001). 

Det har i praksis vist sig, at disse niveauer langtfra kan genfindes i alle virksomheder, og 

det gør sig specielt gældende i Danmark. En undersøgelse blandt 304 danske virksomheder 

viser således, at kun 4 % af virksomhederne har syv ledelseslag eller derover (CfL, 2015). 

Jo mindre virksomheden er, jo færre ledelsesniveauer findes der typisk. Men også i store 

virksomheder kan organisationen være fladere eller dybere end netop syv niveauer. For at 

sikre sammenlignelighed på tværs af de seks cases, og da der arbejdes i en dansk kontekst, 

hvor der sædvanligvis er færre ledelseslag, har vi derfor valgt at operere med kun tre 

ledelsesniveauer: Topledelse, ledelse af ledere og ledelse af medarbejdere: 

• Topledelse er koncern- eller virksomhedsledelse. Her er tale om administrerende 

direktører eller CEOs.  

• Ledelse af ledere dækker over en bred gruppe af mellemledere fra funktionschefer 

over afdelingsdirektører til divisionschefer. 

• Ledere af medarbejdere er afdelingsledere, teamledere eller sektionsledere, som 

har frontlinjemedarbejdere i direkte reference.  

Disse tre ledelsesniveauer har dannet grundlag for den kvalitative del af undersøgelsen.  

Det har ikke været muligt i litteraturen at identificere en konsensus om, hvilke specifikke 

kompetencer der fordres på de forskellige ledelsesniveauer. Under de enkelte ledelsesni-

veauer præsenteres de kompetencer som Leadership pipeline betragter som centrale for 

ledelsesopgaven. Andre ”generiske” kompetenceprofiler for ledelse på forskellige niveauer 

har et meget stærkt fokus på leadership, som fx ”At skabe et team-orienteret miljø”, ”At 

understøtte organisatorisk forandring”, men mangler til gengæld overvejelser om ændrin-

ger i management-kompetencer mellem niveauerne (California Department of Human 

Resources, 2012). 
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Det er muligt at finde meget detaljerede kompetenceprofiler for topledere i forskellige in-

ternationale stillingsdatabaser4. Et eksempel på en sådan profil kan ses i Boks 4.2. Be-

mærk, at mens kompetencekravet omfatter sprogbeherskelse på modersmålet, omfatter 

det ikke fremmedsprog. Det skyldes formentlig, at eksemplet stammer fra USA, hvor mo-

dersmålet er engelsk.  

 

Boks 4.2: Toplederkompetencer ifølge O*Net, USA 

Vidensområder 

 Administration og Management – Viden om forretnings- og forvaltningsprincipper involveret i 

strategisk planlægning, ressourceallokering, HR-strategi, ledelsesteknikker, produktionsmeto-
der, koordinering af mennesker og ressourcer. 

 Personale og HR – Kendskab til principper og procedurer for rekruttering, udvælgelse, uddan-
nelse, kompensation og fordele, arbejdsmarkedsforhold og forhandling samt HR-informations-
systemer. 

 Kundeservice og personlig service – Kendskab til principper og processer som er påkrævede 
for at give kunder personlige tjenesteydelser. For eksempel: Vurdering af kundebehov, stan-

darder for leverancekvalitet samt evaluering af kundetilfredshed. 

 Sprog – Kendskab til strukturen og indholdet af modersmålet – herunder betydningen og stav-
ning af ord, regler for sammensætning og grammatik. 

 Lovgivning og jura – Kendskab til relevante love, retssager, fortilfælde, offentlige forskrifter, 
bekendtgørelser, agenturregler og den demokratiske politiske proces5. 

 

Færdigheder 

 At kunne vurdere og beslutte – At kunne vælge den mest hensigtsmæssige løsning efter en 
afvejning af de relative omkostninger og fordele ved flere mulige løsninger. 

 At kunne løse komplekse problemer – At identificere komplekse problemer og gennemgå rele-
vant information for at kunne udvikle og evaluere alternative muligheder og implementere 
løsninger. 

 At være i stand til at udøve kritisk tænkning – At kunne bruge logik og ræsonnement for at 

identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller tilgange til pro-
blemer. 

 At kunne præsentere – At kunne formidle information og argumenter effektivt. 

 At kunne koordinere – At være i stand til at justere handlinger i forhold til andres handlinger. 

 

Evner 

 Mundtlig forståelse – At være i stand til at lytte til og forstå information og ideer, som andre 

præsenterer mundtligt. 

 At kunne udtrykke sig – At være i stand til at kommunikere information og idéer mundtligt, så 
budskabet forstås. 

                                           
4 Se fx ”Geschäftsführer/in” i det tyske Berufenet, http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/beru-
fId.do?_pgnt_act=goToAnyPage&_pgnt_pn=0&_pgnt_id=resultShort&status=P; ”Geschäftsführer” i det østrig-
ske Qualifikations-barometer, http://bis.ams.or.at/qualibarometer/beruf.php?id=269&query=ge-
sch%C3%A4ftsf%C3%BChrer; Chief Executive Officer i det amerikanske O*Net http://www.oneton-
line.org/link/summary/11-1011.00.  
5 Dette vidensområde er formentlig vigtigere i en amerikansk end i en dansk kontekst, men med globaliseringen 
kan man forvente øget vigtighed. 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/berufId.do?_pgnt_act=goToAnyPage&_pgnt_pn=0&_pgnt_id=resultShort&status=P
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/berufId.do?_pgnt_act=goToAnyPage&_pgnt_pn=0&_pgnt_id=resultShort&status=P
http://bis.ams.or.at/qualibarometer/beruf.php?id=269&query=gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer
http://bis.ams.or.at/qualibarometer/beruf.php?id=269&query=gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer
http://www.onetonline.org/link/summary/11-1011.00
http://www.onetonline.org/link/summary/11-1011.00
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 Skriftlig Forståelse – At være i stand til at læse og forstå information og ideer præsenteret 
skriftligt. 

 Deduktiv tænkning – At kunne anvende generelle regler på specifikke problemer med henblik 
på at drage meningsfulde konklusioner. 

 Klarhed i tale – Evnen til at tale forståeligt. 

Kilde: O*Net (den amerikanske database over erhverv, stillinger og kompetencer), egen 

oversættelse og tilpasning. http://www.onetonline.org/link/summary/11-1011.00. 

 

I disse databaser findes der også detaljerede profiler for ledere på lavere niveauer. Her er 

profilerne imidlertid opdelt efter funktion, sektor eller branche (fx ”IT-chef” eller ”leder i 

fødevarebranchen”). Det antyder, at fag- og branchespecifikke kompetencer er vigtigere 

end generelle ledelseskompetencer, når det gælder krav til mellemledere (ledere af ledere) 

og afdelings-, sektions- og teamledere (ledere af medarbejdere). Stillingsdatabaserne er 

endelig karakteristiske ved at fokusere på faktuel viden og på instrumentelle færdigheder 

og evner, mens de personlige kompetencer og adfærd – fx evnen til at sætte en retning 

og skabe opbakning om vision og strategiske målsætninger eller evnen til at motivere 

medarbejderne – er fraværende fra listerne. Listerne kan altså give en indikation på mini-

mumskrav for, at en leder kan udøve management, mens leadership-dimensionen er un-

derbelyst. 

Den belyser vi til gengæld – sammen med management-opgaven og ekspertopgaven – i 

de følgende tre afsnit. Her gennemgår vi undersøgelsens resultater vedrørende ingeniørers 

kompetencemæssige styrker og udfordringer i forhold til at varetage hvert af de tre ledel-

sesniveauer. Afsnittene er bygget op, som følger: Hvert afsnit starter med en figur med en 

sammenfatning af kompetencemæssige styrker og udfordringer for ingeniører, som er le-

dere på det pågældende ledelsesniveau. Derefter følger en udfoldet argumentation for fi-

gurens påstande. Argumentationen bygger på litteraturgennemgangen, på resultaterne af 

højniveauworkshoppen samt på caseinterview.  
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4.1. Ingeniørtoplederen 

Kompetencemæssige styrker Kompetencemæssige udfordringer 

Managementopgaven 

Talstærk og trænet i struktureret tænkning. God til at 
overskue og systematisere store informationsmæng-
der. Derfor naturligt stærk i management-opgaver og 
værktøjer. 

De flest ældre og nogle unge ingeniører har ikke be-
grebsapparat og værktøjer inden for management 
med sig fra uddannelsen og kan derfor mangle kend-
skab og indsigt i begreber og værktøjer.  

Trænet i at overskue komplekse ledelsesmæssige pro-

blemstillinger gennem uddannelse inden for felter med 
stor (teknisk) kompleksitet. 

Ingeniørstudiet giver ikke særlige forudsætninger for 

at overskue problemstillinger inden for det økonomi-
ske og finansieringsmæssige område.  

Kan vurdere de tekniske forudsætninger og konse-
kvenser af regnskaber, budgetter og investeringspla-
ner – særlig styrke i teknologiintensive virksomheder. 

Fokus på teknologiudvikling kan risikere at fjerne fo-
kus fra økonomisk bæredygtighed. Dog sjældent et 
problem for ingeniørledere på topledelsesniveau. 

Har sædvanligvis – i kraft af evne til systematisk 
tænkning – en god og udviklet forståelse for, hvordan 
virksomheden hænger sammen og tjener penge.  

Kan have tendens til at fokusere kortsigtet og på om-
kostningsstyring, hvilket kan stå i vejen for innovation 
af forretningsmodellen.  

Har i processer med opkøb af virksomheder og lign. 
gode forudsætninger for at vurdere den teknologiske 
bæredygtighed. 

Har i processer med opkøb af virksomheder og lign. 
mindre gode forudsætninger for at vurdere den øko-
nomiske bæredygtighed end fx en cand. merc. eller en 

økonom. 

Leadership-opgaven 

Forstår ingeniører og teknikeres mindset og behov og 

kan tale til dem i et sprog, de forstår.  

Har ikke sin ingeniørbaggrund at stå på i ikke-tekno-

logi-intensive virksomheder og kan blive opfattet som 

firkantet og instrumentel. 

Evner at gøre abstrakte og uhåndterbare visioner og 

strategier eksekverbare.  

Kan have vanskeligt ved uhåndterbare og abstrakte 

processer, som ikke er styret af klare og konkrete mål-
sætninger som fx visions- og strategiprocesser. Orien-
tering mod eksekvering er en hæmsko i kreative ud-
viklingsprocesser. 

Kan formidle en faglig passion for en (teknologisk) vi-
sion – særlig styrke i teknologiintensive virksomheder. 

I virksomheder som i mindre grad har teknologisk fo-
kus: Potentielle vanskeligheder ved at engagere hele 
virksomheden i en vision, som ikke trækker på en in-
geniørfaglig passion.  

Har gode forudsætninger for at kommunikere og 
”oversætte” tekniske problemstillinger internt og eks-
ternt.  

Har en tendens til at kommunikere for teknisk. Er ge-
nerelt ikke trænet i kommunikation – specielt ikke i 
mundtlig kommunikation – og kan derfor have proble-

mer med at ”brænde igennem”. 

Er resultatorienteret og konkret i arbejdet med politi-
ske processer. Kan gå ned i tekniske detaljer, hvis det 

bliver nødvendigt.  

Har sjældent stor interesse for politiske processer. 
Mangler kendskab til, hvordan politiske systemer og 

processer fungerer. En for resultatorienteret tilgang 
kan være en hæmsko i komplekse politiske processer. 

Er hverken mere eller mindre globalt orienteret end 
andre topledere, men har naturlige fordele, når der 
arbejdes inden for ingeniørfaglige globale fællesskaber 
grundet fælles terminologi. 

Er hverken mere eller mindre globalt orienteret end 
andre topledere. 

Ekspert-opgaven 

Agerer meget sjældent ekspertfagligt, men kan kom-
munikere og sparre fagligt med eksperter og medar-
bejdere og pege dem i den rigtige retning, når det bli-
ver nødvendigt.  

Har ikke ekspertfordelen og ”hjemmebanefordelen”, 
når ingeniørlederen arbejder i virksomheders, som 
ikke har stærkt teknologifokus.  
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Ifølge Leadership pipeline er det centralt for toplederen, at vedkommende formår at sætte 

virksomhedens retning og lede visionært og værdiorienteret. Endvidere er der stor kom-

pleksitet i den ledelsesmæssige opgave, og det er for toplederen centralt at kunne lede 

samspillet og manøvrere mellem flere forretningsområder. Toplederen har endvidere en 

ekstremt synlig ledelsesfunktion (Mouritsen, 2011).   

Det har været hævdet fra forskellig side (Hodgson, Paton, & Cicmil, 2011; Al-Saleh, 2014), 

at ingeniører i kraft af deres uddannelse skulle være særligt egnede (og altså mere egnede 

end personer med en anden faglig baggrund) til at stå i spidsen for organisationer eller 

projekter – altså til at beklæde en stilling som topleder. Ingeniørers pragmatisme og 

instrumentalisme betyder således ifølge Hodgson, Paton, & Cicmil (2011), at ingeniører er 

særligt åbne over for ledelsesværdier og har særligt mange karriereambitioner i denne 

retning.  

Denne betragtning tager imidlertid ikke højde for, at de tre ledelsesopgaver stiller meget 

forskelligartede krav til toplederens kompetencer. Vi har delt styrker og udfordringer op i 

forhold til de tre ledelsesopgaver for at få et mere dækkende billede.  

Vores undersøgelse bekræfter, at leadership-opgaven er den væsentligste for toplederen 

– se Figur 4.1, som viser de interviewede toplederes egen vurdering af, hvordan de bruger 

deres tid i forhold til management, leadership og ekspertopgaver.  

 

Figur 4.1: Gennemsnitlig fordeling af ingeniørtoplederes arbejdstid på de tre ledelsesop-

gaver  

 

Kilde: Seks gennemførte interview med topledere. De interviewede havde titel som admi-

nistrerende direktører med undtagelse af en forretningsområdedirektør, som var medlem 

af virksomhedernes direktion. De interviewede fik forevist en figur med de tre opgaver som 

felter (1/3 til hver) og blev bedt om selv at sætte procenter på deres eget tidsforbrug.  

 

Management
44%

Leadership 52%

Ekspert
4%
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Management 

Management-opgaven på toplederniveau indebærer løbende kontrol af, at virksomhedens 

økonomi er sund gennem review af økonomiske nøgletal: at virksomheden er i besiddelse 

af relevante systemer (produktionssystem, HR-system, økonomistyringssystem med vi-

dere), og at ledelsesinformationssystemet producerer relevante data. Ingeniørtoplederne 

i vores undersøgelse bruger i gennemsnit lidt under halvdelen af deres tid på denne type 

opgaver. 

 

Ingeniørers styrker – i forhold til management-opgaven i topledelse 

Litteraturen peger på, at ingeniører er særdeles veludrustede til at løse management-op-

gaven på toplederniveau i kraft af deres analytiske og problemløsende tilgang, deres op-

mærksomhed på detaljer og deres træning i at operere med tal og forstå komplekse sy-

stemer (Al-Saleh, 2014). Dette ligger i meget god tråd med de hypoteser om ingeniørtop-

lederens styrker og svagheder, som var resultatet af den højniveauworkshop, som blev 

gennemført i forbindelse med nærværende undersøgelse. Her identificerede deltagerne 

følgende styrker hos ingeniørtopledere:  

• God teknologiforståelse 

• Løsningsorienterede (”Cut the crap”) 

• Overblik over komplekse problemstillinger 

• Gode forudsætninger for at lede effektiviseringsprocesser, fx LEAN-projekter. 

 

Ingeniører er analytisk stærke og problemløsende 

Som det ses, peger både litteraturen og højniveauworkshoppens deltagere – foruden tek-

nologiforståelsen – på det analytiske og problemløsende som væsentlige styrker for inge-

niører i forhold til topledelse.  

Når man taler om løsningsorientering og overblik, er der tale om såkaldt ”overførbare 

kompetencer” – altså kompetencer, som ikke knytter sig direkte til en bestemt faglig viden 

eller færdighed. Når ingeniører siges at besidde disse kompetencer i særlig grad, er det 

altså i kraft af, at ingeniøruddannelserne åbenbart i særlig grad opøver disse kompetencer. 

De interviewede HR-repræsentanter bekræfter dette. De tilkendegiver, at ingeniørers fokus 

på fakta og problemløsning er en styrke, når det drejer sig om styring og systemer (dvs. 

management-opgaven). 

 

Ingeniører er orienterede mod, at systemer skal virke i praksis  

Der er forskel på, i hvor høj grad de interviewede topledere oplever, at deres uddannelse 

har rustet dem til management-opgaven i topledelse. En af de interviewede giver således 

udtryk for, at ledelse er et ”lettere” fagområde end ingeniørvidenskab, og udtrykker der-

med såvel faglig stolthed som en vis faglig arrogance. De øvrige ingeniørtopledere har dog 

givet udtryk for, at det har været nødvendigt for dem at tilegne sig viden og redskaber fra 

andre faglige discipliner, men der er bred enighed om, at den ingeniørfaglige systematik – 
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sammen med det handlingsorienterede og den praktiske tilgang – er en stor force i så 

henseende. Alle de interviewede lægger vægt på, at det, de som ingeniører er gode til, er 

at sørge for, at systemerne virker i praksis. 

”Nogen med anden uddannelsesbaggrund kan være mere teoretisk funderede 

på det her område [management-området, red.]. Jeg er meget handlingsori-

enteret og praktisk orienteret. Jeg vil godt gøre det simpelt og enkelt og sørge 

for, at det virker” (Topleder). 

Den ingeniørfaglige viden har en særlig betydning for topledere i teknologiintensive virk-

somheder, eller når management-opgaven har et teknologisk indhold. Indsigt i teknologi 

og teknologiske systemer kan være en stor fordel, når toplederen skal vurdere budgetter, 

regnskaber, investeringsplaner med videre.  

Flere af toplederne fremhæver således, at netop det at kunne spørge fagligt ned i deltal-

jen – forstå hvad der ligger bag tallene og udfordre deres medarbejdere – er en særlig 

styrke og et fokus, som de kan bidrage med i management-opgaverne i topledelse.  

 

Ingeniørers udfordringer – i forhold til management-opgaven i topledelse 

Der har ikke i litteraturen kunnet findes eksempler på, at management-opgaven eller dele 

af den har været nævnt som en særlig udfordring for ingeniører. Blandt de udfordringer, 

som blev identificeret af højniveauworkshoppens deltagere, var der da også kun tre, som 

direkte relaterede sig til management-opgaven: 

• Manglende blik for udvikling af forretningsmodeller 

• Tendens til at holde fast i forkerte beslutninger 

• Tendens til at være for detailorienterede. 

 

Ingeniører mangler økonomiske redskaber – især inden for finansiering 

Interviewene peger dog på, at flere af de interviewede topledere godt kunne ønske sig 

flere kompetencer inden for det finansielle område. Derfor kan det være vigtigt, at der i 

ingeniør-toplederens direktion er personer med komplementære kompetencer inden for 

økonomi og finansiering. En topleder forklarer det således: 

”Det er ikke fordi, ingeniører ikke også kan forretningsdelen. Men risikoen for, 

at de lader sig forblænde af teknologien, er større. Jeg har altid selv sagt, at 

jeg er bedst, hvis jeg har en stærk CFO, for så kan jeg slappe mere af” (Top-

leder). 
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Leadership 

I en dansk beskrivelse af Leadership Pipeline formuleres topchefens rolle således: 

”Skiftet til rollen som topchef er en udfordring på mange måder, da denne 

handler mere om værdier og "mindset" end om færdigheder. Toplederen må 

engagere sig i langsigtet visionær tænkning uden at miste fokus på den 

løbende optimering af effektivitet og indtjening i forretningen. I toppen af 

organisationen må lederen endegyldigt "kill his/her darlings" – produkter eller 

kunder, som har fået en særlig opmærksomhed – og i stedet hellige sig 

ansvaret for helheden” (Molly-Søholm & Bäckström, 2015). 

Kravet til kompetencer forbundet med leadership-opgaven er således højt på toplederni-

veauet (Mouritzen, 2011). Topledelse kræver kreativitet, forstået som evnen til visionær 

(frem for strategisk) tænkning (Drotter & Charan, 2001) og ”soft skills” (”bløde kompeten-

cer”) som følelsesmæssig intelligens, ”people management” og kommunikative færdighe-

der (Al-Saleh, 2014; Kowalenko, 2010; Kumar & Hsiao, 2007).  

Først er det vigtigt at understrege, at de ingeniører, som i dag er topledere, næppe ville 

være nået til tops i ledelseshierarkiet, hvis ikke de havde de fornødne kompetencer til at 

beherske leadership-opgaven. Spørgsmålet er imidlertid, om de har disse kompetencer i 

kraft af deres uddannelse til ingeniør, i kraft af et medfødt talent eller i kraft af efterud-

dannelse. 

Blandt forskningslitteraturen og de øvrige skriftlige kilder, vi har gennemgået, er der bred 

enighed om, at ingeniører generelt er udfordrede på disse kompetencer. Mens Al-Saleh 

(2014) mener, at relationelle kompetencer let lader sig tilegne on-the-job eller gennem 

efteruddannelse, er der flere kilder, som peger på et behov for revision af de grundlæg-

gende ingeniøruddannelser for at øge fokus på ledelseskompetencer, idet forfatterne me-

ner at have iagttaget, at ingeniører forbigås til ledelsespositioner til fordel for personer 

med en uddannelse inden for økonomi eller virksomhedsledelse eller en MBA (Thomason, 

1997; Kumar & Hsiao, 2007; Özgen, Alabart, & Giralt, 2013).  

Da kravet til leadership-relaterede kompetencer er højest på toplederniveau, vil man derfor 

også forvente, at ingeniører, som i dag er topledere, vil føle sig mere udfordrede på netop 

disse kompetencer end ledere på lavere niveauer.  

Ingeniørtoplederne i vores undersøgelse bruger i gennemsnit lidt over halvdelen af deres 

tid på leadership-opgaver: at sørge for at organisationen er tilpasset opgaven og trives, 

har det nødvendige handlerum og går i samme retning. Men flere af dem vurderer selv, at 

de bruger for lidt tid på området i forhold til, hvad de burde.  

”Jeg fokuserer meget min ledelse på leadership. Management bliver man nødt 

til – det skal fylde en del […]. Leadership er afgørende – det handler om at få 

folk til at præstere i en retning. Fx at få dem til at beskæftige sig med kvalitet 

i alt, hvad de laver og at have fokus på kunder. Det er det mest krævende i 

jobbet. Det fylder 80 % af min tid” (Topleder). 
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De leadership-opgaver, som nævnes af de interviewede topledere, omfatter: udvikling af 

virksomhedens vision og mission, samlet strategi for virksomhedens vækst og kommuni-

kation af strategien, alignment af delstrategier, samarbejde med bestyrelse og direktion, 

relationsudvikling (fx pleje af kunder), samarbejder, politiske kontakter og egentligt lob-

byarbejde.  

 

Ingeniørers styrker – i forhold til leadership-opgaven i topledelse 

Blandt de ledelsesmæssige styrker, som er nævnt ovenfor, kan især ingeniørers evne til 

at skabe overblik over komplekse problemstillinger komme leadership-opgaven til gode, 

idet denne evne kan hjælpe toplederen til hurtigt at danne sig et overblik over komplekse 

strategiske valg.  

”Jeg bruger min ingeniørfaglige viden omkring produktudvikling, eller når jeg 

er ude hos en kunde, som skal åbne øjnene for et eller andet” (Topleder). 

Vi har spurgt toplederne om, hvilken rolle de vurderer, at ingeniøruddannelsen har haft for 

deres styrker i leadership. Her var der blandt toplederne selv bred enighed om, at person-

lige egenskaber er vigtigst – og altså vigtigere end uddannelsen – når det kommer til de 

leadership-orienterede opgaver.  

”Jeg tror ikke, at mine ledelsesmæssige styrker [inden for leadership] stam-

mer fra ingeniørbaggrunden. De er drevet af mine personlige egenskaber” 

(Topleder). 

 

Ingeniører har en styrke i strategiudvikling 

Der er dog generelt bred enighed blandt undersøgelsens informanter om, at ingeniørbag-

grunden ikke som sådan er en hæmsko for at arbejde med leadership, og at den faktisk 

ved nærmere eftersyn kan være en styrke for ingeniørtoplederen – i særdeleshed i arbejdet 

med strategi. Styrken kommer igen fra den systematiske og konkrete tilgang, som er 

stærkt anvendelig, når der handler om at udvikle strategier og planer, som er eksekvér-

bare.   

”Ingeniørbaggrunden er en styrke i forhold til struktur, og det med at ville 

gøre ting konkrete og at ville få dem ind i en struktur, der gør det håndterbart. 

Strategi kan være enormt flyvsk. På et eller andet tidspunkt skal du beslutte 

dig. Hvis den her strategi skal lykkes, hvad skal så gøres?” (Topleder). 

 

… i særdeleshed hvad angår den teknologiske dimension 

Ud over at ingeniørledere har fokus på strategiernes eksekverbarhed, har de en særlig 

styrke i strategiarbejdet i kraft af deres teknologiske indsigt. Denne styrke er særligt udtalt 

i ingeniørvirksomheder eller teknologiintensive virksomheder. Men ikke kun der. Uanset 

branche er de fleste virksomheder i dag stærkt afhængige af teknologi i produktion og 
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administration, og ingeniører har generelt et blik for teknologiske muligheder og begræns-

ninger. Derfor er de ofte bedre end ledere med en anden uddannelsesbaggrund til at vur-

dere, hvor virksomheden rent teknologimæssigt kan og bør bevæge sig hen.  

 

Ingeniører har en styrke i deres passion for en teknologisk vision  

I forhold til den retningssættende del af toplederopgaven har ingeniører en særlig styrke i 

teknologi-intensive virksomheder, idet de ifølge de interviewede topledere og HR-repræ-

sentanter ofte har en passion for den teknologiske vision, som er motiverende for resten 

af organisation.   

”De ingeniører, jeg kender, har typisk ledet teknikere og ingeniører, og der 

har de et fagligt grundlag, der kan få deres medarbejdere til at følge dem. 

[…] De har en domæneviden, som de kan bruge til at få folk til at følge dem” 

(HR-repræsentant). 

”Jeg brænder for applikationerne. Det hjælper mig helt sikkert. Det, at jeg 

kan tale med om teknologien, at jeg synes, at hele procesdelen er interessant 

– det er elementer, der har hjulpet mig” (Topleder). 

 

Ingeniørers udfordringer – i forhold til leadership-opgaven i topledelse 

Et amerikansk studie fra 1981, som ikke siden er gentaget, sammenlignede ingeniørers og 

lederes psykologiske præferencer. Studiet omfattede dels ingeniører uden ledelsesfunkti-

oner, dels ingeniører i lederstillinger og endelig ledere med en anden uddannelse end in-

geniør. Forskerne fandt signifikante forskelle mellem de tre grupper.  

Således viste ikke-ingeniørlederne en stærkere præference for og glæde ved at handle 

gennem andre, ligesom de var mere socialt orienterede og selvsikre. Ingeniørlederne 

havde tilsvarende præferencer for at lede, men følte sig ikke så selvsikre i sociale sam-

menhænge og fandt ikke samme glæde ved menneskelig interaktion som ikke-ingeniør-

lederne.  

Forfatterne konkluderede på baggrund af resultaterne, at ingeniørledere i højere grad ba-

serer deres lederstil på intellektuel forståelse af medarbejderes behov og motiver og i 

mindre grad på glæden ved relationen (Brown, Grant, & Patton, 1981). Dette går igen i de 

udfordringer, som højniveauworkshoppen identificerede, idet de særligt fremhævede, at 

ingeniører mangler blik for de gevinster, der kan opnås ved at sikre organisatorisk diver-

sitet – altså at medarbejderstaben sammensættes, så forskellige uddannelser, aldersgrup-

per, national oprindelse og køn er repræsenteret. 
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Ingeniører er udfordrede på sociale og emotionelle kompetencer 

Undersøgelsens resultater bekræfter, at ingeniører i topledelse er bevidste om, at deres 

position kræver sociale og følelsesmæssige kompetencer. En af toplederne sagde således: 

”Jo højere du bevæger dig op i Leadership Pipeline, jo mere skal du vise din 

person og begejstre og være en folkeforfører” (Topleder). 

At denne informant vælger at bruge ordet ”folkeforfører”, som har en negativ klang, kan 

antyde, at han ikke føler sig helt komfortabel i denne rolle – der er en vis afstandstagen. 

Denne afstandstagen kan have sammenhæng til, at ingeniører – både ifølge litteraturen 

og interviewene – generelt har en præference for rationalitet og konkret handling. Dette 

fremhæves af alle de HR-repræsentanter, vi har interviewet, og af flere af toplederne selv, 

som de følgende citater viser: 

”At agere på følelser frem for fakta ligger ikke til dem [ingeniører, red.]. Der 

er nogle enkelte der kan, og dem der kan, er hamrende gode til det” (HR-

repræsentant). 

”Ingeniører er måske mere til årsagssammenhænge” (en anden HR-repræ-

sentant). 

”Jeg er udfordret, når det bliver for følelsesbetonet. Jeg har behov for, at det 

er firkantet” (Topleder). 

Der er ikke tvivl om, at ingeniøruddannelserne træner en evne til og en præference for 

konkrete og rationelle argumenter. Men om ingeniører alene har denne præference i kraft 

af deres uddannelse, eller om det snarere er en personlig præference for evidens og rati-

onalitet, der har ligget bag deres valg af ingeniøruddannelsen, forbliver et åbent spørgs-

mål. Vi har ikke i denne undersøgelse gennemført personlighedstest af de interviewede 

ledere og kan derfor hverken af- eller bekræfte, at personlighedstræk og personlige præ-

ferencer spiller en rolle for valget af en ingeniøruddannelse, som det antydes af denne 

topleder: 

”Hvis du går rundt ude på DTU, så er der bare flere nørder. Men qua at der er 

6000 mennesker derude, så er der også nogle, der er mere omgængelige” 

(Topleder). 

Sammenfattende peger alle vores datakilder imidlertid på, at ingeniører generelt har en 

udfordring i forbindelse med at bruge social og emotionel intelligens i ledelsesarbejdet.  

 

Ingeniører er udfordrede på de kommunikative kompetencer 

Som nævnt er kommunikation – intern såvel som ekstern, mundtlig såvel som skriftlig – 

en vigtig del af leadership-opgaven. Flere af undersøgelsens HR-repræsentanter fortæller, 

at ingeniørledere kan have en tendens til helt at negligere det kommunikative element i 

ledelse. En HR-repræsentant sagde, at ifølge hans erfaring kan kommunikation være be-

grænset til det absolut minimale i ingeniørledede virksomheder. De interviewede topledere 
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har selv tilkendegivet, at kommunikation er en yderst væsentlig opgave, som de prioriterer 

højt.  

”Jeg har faktisk lige stået på ølkassen fra 7 til halv 9 her i dag og fortalt om 

rigets tilstand. Det er vigtigt, at medarbejderne kan se mig. Her fortæller jeg, 

hvad vi gør godt, og hvad vi gør skidt. […] Jeg har også et kort nyhedsbrev, 

hvor jeg fortæller om, hvad jeg laver” (Topleder). 

Undersøgelsen peger imidlertid på, at kompetencerne ikke altid står mål med toplederens 

viden om, at opgaven er væsentlig eller hans prioritering af den. Samtlige informanter i 

interviewundersøgelsen – både topcheferne selv, deres underordnede ledere og HR-repræ-

sentanterne – peger på, at evnen til at kommunikere klart, især mundtligt, er en udfordring 

for ingeniører. De fleste af de interviewede topledere har personligt følt sig udfordrede af 

at skulle ”træde op”. De påpeger selv, at det bl.a. skyldes, at der ikke var fokus på mundt-

lige præsentationer, da de læste til ingeniør. En topleder udtrykker det således: 

”Jeg er god på en scene, men ikke fantastisk. Jeg ville egentlig ønske, jeg 

havde lært mere” (Topleder). 

Specielt fremhæver informanterne, at ingeniører kan have en tendens til at blive for fag-

tekniske, når de kommunikerer, hvilket for eksempel kan svække toplederen i bestyrel-

sesarbejdet: 

”En bestyrelse overbevises sjældent kun med tekniske fakta” (Topleder). 

Alle toplederne i undersøgelsen er over 40 år, og det er dermed 10-15 år siden, at de 

dimitterede som ingeniører. Dermed er udfordringen muligvis mindre for yngre årgange af 

ingeniører, som løbende igennem deres uddannelse har skullet fremlægge projekter 

mundtligt.  

 

Ingeniører er udfordrede af at forholde sig til mulighedsrum og ”hvad nu hvis” 

Højniveauworkshoppens deltagere fremhævede, at ingeniører som topledere kan have 

vanskeligt ved at drive innovation i virksomheden, når det da ikke lige drejer sig om pro-

duktudvikling. Bruger- eller medarbejderdreven innovation og idéudvikling kan være ud-

fordrende, fordi resultatet er forbundet med stor usikkerhed og ikke kan forudsiges. Vores 

undersøgelse peger på, at det generelt kan være vanskeligt for ingeniørledere at arbejde 

med uhåndgribelige størrelser som strategier og visioner og med processer, hvor retning 

og resultat ikke er givet på forhånd.  

”Nogle gange, når du skal helt op på den store visionsklinge og snakke om 

drømme og sådan noget, bliver det svært for mig” (Topleder). 

”De gode ideer bliver jeg ikke brugt til. Når der skal ske noget kreativt, så er 

det ikke mig” (Topleder). 

”Hvis det handler om at skulle tænke forretningsmæssigt strategisk og helt 

ud af boksen, så kan det godt være de [ingeniør-lederne] kommer lidt til kort 
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en gang imellem. Der kræver det lidt mere facilitering at få dem til at tænke 

helt skævt” (HR-repræsentant). 

 

Ingeniører er udfordrede, når de skal deltage i politiske processer 

Som topleder i en virksomhed kræves det, at man forstår og kan begå sig i politiske pro-

cesser i bred forstand. For alle virksomheder gælder, at de i større eller mindre omfang 

er underlagt lovgivningsmæssige krav og er påvirkede af landspolitiske beslutninger. Men 

derudover kan politisk indsigt være påkrævet i forhold til kunder og kommuner, hvor 

virksomheden har aktiviteter og andre interessenter. Informanterne tilkendegiver, at 

denne del af leadership-opgaven absolut ikke er ingeniørers stærke side, men herudover 

har de seks interviewede topledere en meget forskellig tilgang til og interesse for politi-

ske processer. Nogle udsagn tyder på en grundlæggende mangel på forståelse for, hvad 

politik er, mens andre tilkendegiver, at de først og fremmest ser politik som en forhin-

dring for at nå de bedst mulige løsninger. Den manglende forståelse illustreres af, at en 

af toplederne – på spørgsmålet om kompetencer til at indgå i politiske processer – sva-

rer, at han lærte om nationaløkonomi på studiet, hvilket han mente gav ham en grund-

læggende forståelse for politik. At politik er en forhindring blev formuleret af en anden 

topleder således: 

”Politik er for mig definitionen af noget, man gør, som man godt ved er for-

kert, men som man gør alligevel af hensyn til et eller andet. […] Jeg har vel 

gjort det lidt til min mærkesag i livet, at jeg er apolitisk […]. Jeg syntes slet 

ikke, det er interessant at indgå i de politiske processer. Det er jo sådan et 

pseudospil” (Topleder). 

De resterende informanter siger dog, at de på trods af en grundlæggende mangel for in-

teresse for politik hen ad vejen har opnået forståelse for politiske processer og lært at begå 

sig i dem. Her tyder undersøgelsen tyder på, at visse ingeniørledere kan have en direkte 

og løsningsorienteret tilgang til politiske processer. Ingeniørlederen ovenfor udtrykker det 

således: 

”Det at skære igennem alt det der l***, det er lige mig” (Topleder). 
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Ekspert 

Ingeniører, der arbejder som topledere, agerer meget sjældent som faglige eksperter. I 

gennemsnit bruger de under 5 % af deres tid på arbejdsopgaver, som direkte kræver faglig 

indsigt og færdigheder. Når de er nået op på toplederniveau, er deres ingeniørfaglige kom-

petencer heller ikke længere tilstrækkeligt opdaterede til, at de kan bidrage til de tekniske 

løsninger. Det er dog en meget vigtig pointe i forhold til teknologiintensive virksomheder, 

at fagteknisk indsigt i virksomhedens produktion og/eller produkter er af væsentlig betyd-

ning ved rekruttering til lederposter. En topleder beskriver dette forhold: 

Jeg bruger meget lidt tid på den fagtekniske del, men misforstå mig ikke. Jeg 

havde ikke haft jobbet uden den viden” (Topleder). 

 

Ingeniørtoplederens styrker i forhold til ekspertopgaven i topledelse 

Som beskrevet tidligere, kommer toplederens fagtekniske ekspertise især i spil som en 

generel baggrundsviden, som kan styrke toplederen i mange ledelsesmæssige sammen-

hænge.  

 

Ingeniører har en styrke i forhold til faglig sparring med underordnede 

Ud over at den faglige ekspertise giver respekt bredt blandt medarbejderne, kan den an-

vendes i faglig sparring med underordnede, hvor toplederen i kraft af sin tekniske indsigt 

kan understøtte beslutninger, som har relation til fagfeltet.  

 

… men orientering mod det fagtekniske kan være en svaghed i ikke-teknologiin-

tensive virksomheder 

Når ingeniører arbejder som topledere i virksomheder, hvor fokus på teknologiske aspekter 

er mindre (for eksempel inden for handel, turisme eller personlig service), mister de ”hjem-

mebanefordelen” ved ikke at besidde virksomhedens faglige kerne-ekspertise.  
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Ingeniørtoplederen – sammenfatning 

Vores undersøgelse har i vidt omfang bekræftet de hypoteser, som litteraturgennemgan-

gen og højniveauworkshoppen gav anledning til. Ingeniørers styrke som topledere er tæt 

knyttet til kompetencer og personlighedstræk, som fremelskes gennem ingeniøruddannel-

sen. Styrkerne er især knyttet til udøvelse af management-opgaven i topledelse, hvorimod 

leadership-opgaven kan være en udfordring.  

Dels skal man erindre, at der er trods det fælles naturvidenskabelige udgangspunkt er stor 

forskel på ingeniører, blandt andet på, hvor meget digitale aspekter fylder i uddannelsen. 

Dels afhænger evnen til at udvikle nye forretningsmuligheder og markeder også af en 

forståelse af virksomhedens kerneydelse, og i det omfang, kerneydelsen har en ikke-tek-

nologisk karakter, (fx et turismeprodukt eller en personlig service) er det langtfra givet, at 

en ingeniør vil have den fornødne indsigt til at udvikle ydelsen eller forretningen. Endelig, 

og som undersøgelsen tydeligt har vist, har ingeniører udfordringer i forhold til leadership-

opgaven i topledelse.  
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4.2. Ingeniøren som leder ledere 

Kompetencemæssige styrker Kompetencemæssige udfordringer 

Management-opgaven 

Stor teknisk indsigt styrker strategiudvikling og -im-
plementering – især i teknologiintensive virksomhe-

der. 

Kan have sværere ved at lægge ingeniørfagligheden 
og de ingeniørfaglige hensyn fra sig. 

Talstærk og trænet i struktureret tænkning. God til at 
overskue og systematisere store informationsmæng-

der.  

De flest ældre og nogle unge ingeniører: Manglende 
kendskab til begrebsapparat og værktøjer inden for 

management. 

Teknologiforståelse giver mulighed for mere kvalifice-
ret vurdering af økonomiske oplysninger  

Fokus på teknologiudvikling kan risikere at fjerne fokus 
fra økonomisk bæredygtighed.  

Har sædvanligvis – i kraft af evnen til systematisk 
tænkning – en god og udviklet forståelse for, hvordan 
virksomheden hænger sammen og tjener penge.  

Kan have svært ved at udvikle nye og kreative forret-
ningsplaner. Har tendens til at fokusere kortsigtet og 
på omkostningsstyring.  

Leadership-opgaven 

Ingeniørfagligheden giver troværdighed og respekt 
blandt underordnede ledere, som selv er ingeniører el-
ler teknikere. 

Har ikke sin ingeniørbaggrund at stå på i ikke-teknolo-
giintensive-virksomheder og kan blive opfattet som fir-
kantet og instrumentel. 

Har fokus på teknologiske muligheder og eksekverbar-
hed i strategiarbejdet. 

Har vanskeligt ved at være visionær i strategiarbejdet.  

Har gode forudsætninger for at kommunikere internt i 
tekniske og ingeniørtunge virksomheder.  

Er generelt udfordret på kommunikation – internt så-
vel som eksternt. Har tendens til at kommunikere for 
teknisk. 

Særligt yngre ingeniørgenerationer er trænede i sam-
arbejde.  

Kan have begrænset indsigt i, hvad andre fagligheder 
kan bidrage med, og begrænset respekt for disse. 

Har – i kraft af systematik – potentiale til at blive dyg-
tig til at udvikle og motivere medarbejdere i teknolo-
giske virksomheder. 

Kan have svært ved at motivere og inspirere medar-
bejdere. Særligt i virksomheder, der ikke har et tek-
nologisk fokus. 

Er resultatorienteret og konkret i arbejdet med politi-
ske processer. Kan gå ned i tekniske detaljer, hvis det 
bliver nødvendigt.  

Har sjældent stor interesse for politiske processer. 
Mangler kendskab til, hvordan politiske systemer og 
processer fungerer. 

Er hverken mere eller mindre globalt orienteret end 

andre ledere af ledere, men har naturlige fordele, når 
der arbejdes inden for ingeniørfaglige globale fælles-
skaber grundet fælles terminologi. 

Er hverken mere eller mindre globalt orienterede end 

ledere med andre uddannelsesbaggrunde. 

Kan sparre fagligt med teknikere blandt medarbej-
derne. 

Har ikke samme baggrund for at yde sparring til med-
arbejdere med ikke-teknisk baggrund. 

Ekspert-opgaven 

Kan agere som ekspert på særlige områder, hvor deres 
faglige viden er opdateret.  

Har ikke ekspertfordelen og ”hjemmebanefordelen”, 
når ingeniørlederen arbejder i ikke-teknologiske virk-
somheder.  
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Ifølge Leadership Pipeline-litteraturen er det centrale for det niveau, hvor en leder har 

ledere under sig, at lederen bruger al sin tid på ledelsesopgaven (Drotter & Charan, 2001). 

På dette niveau er de væsentligste opgaver udvikling af de underordnede ledere, fordeling 

af ressourcer og styring af grænseflader imellem enhederne i funktionen og ud mod øvrige 

interessenter. Ledere af ledere skal håndtere et ledelsesmæssigt pres både oppefra og 

nedefra (Kowalenko, 2010). Lederen af ledere skal bidrage til virksomhedens strategi, men 

i forhold til toplederen har lederen af ledere mere fokus på implementering og på at sikre, 

at de underordnede ledere kender virksomhedens strategi, og at de har de ledelsesværk-

tøjer, der skal til for at lede medarbejderne i den rigtige retning. Lederen af ledere skal 

også kunne yde faglig såvel som ledelsesmæssig sparring og coaching til sit lederteam. 

Endelig skal man på dette niveau sikre samarbejde med resten af organisationen (Molly-

Søholm & Bäckström, 2015). 

Vores undersøgelse bekræfter, at arbejdstiden for lederen af ledere er noget anderledes 

fordelt end for toplederne, men at leadership og management stadig fylder mest, se Figur 

4.2 nedenfor. Derfor har ingeniører, der leder ledere, i høj grad kompetencemæssige styr-

ker og udfordringer, som er identiske med styrkerne og udfordringerne for ingeniører i 

topledelse. Som vi vil se nedenfor, er der dog forskel på de konkrete opgaver i såvel 

leadership som management på de to niveauer. Undersøgelsen bekræfter derimod ikke, at 

lederne på dette niveau bruger al deres tid på ledelse, idet de interviewede i gennemsnit 

tilkendegiver, at de bruger næsten 1/5 af deres tid på ekspertopgaver.  

 

Figur 4.2: Gennemsnitlig fordeling af arbejdstiden på de tre ledelsesopgaver for ingeniører, 

som leder ledere  

  

Kilde: Fem gennemførte interview med ledere af ledere. De interviewedes titler var: Ud-

viklingsdirektør, Afdelingsdirektør, Områdechef, Vice President og Direktør. De interview-

ede fik forevist en figur med de tre opgaver som felter (1/3 til hver) og blev bedt om selv 

at sætte procenter på deres eget tidsforbrug.  

  

Management
41%

Leadership
41%

Ekspert
18%
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Management 

Management-opgaven på dette niveau omhandler blandt andet tilpasning af systemer til 

behovene inden for forretningsområdet/divisionen, tilrettelæggelse af rammer for de un-

derordnede ledere og sikring af sammenhæng mellem rammerne for opgaveløsningen og 

økonomien inden for området. 

De interviewede nævner ledelsesrapportering, budgetopfølgning og planlægning, økono-

mistyring, ressourceallokering og generel understøttelse af deres underordnede lederes 

arbejde som deres vigtigste management-opgaver, og her har de i store træk de samme 

styrker og udfordringer som ingeniører i topledelsen. 

 

Ingeniørers styrker som leder af ledere – i forhold til management-opgaven  

I og med, at management-opgaven fylder mere på dette niveau end på topledelsesni-

veauet, er ingeniørers styrker, som de er beskrevet ovenfor, endnu mere udtalte. Højni-

veauworkshoppen identificerede følgende styrker hos ingeniører i forhold til management-

opgaven på dette niveau som de vigtigste: Evne til at kombinere teknologiforståelse med 

strategisk tænkning, analytisk funderede og løsningsorienterede (”Cut the crap”). 

Ligesom for toplederne gælder det, at lederen af ledere i høj grad kan drage nytte af sin 

tekniske indsigt og strukturerede tilgang, når det gælder strategiimplementering, hand-

lingsplaner, budgetlægning og ressourceallokering.  

For lederen af ledere er management-opgaverne dog tættere på virksomhedens opgave-

løsning/produktion, og derfor er ingeniørbaggrunden en endnu større styrke i dette ledel-

seslag.  

 

Ingeniørers udfordringer som leder af ledere – i forhold til management-opgaven  

Ledere af ledere er ofte internt rekrutterede fra de underliggende ledelseslag. Vores inter-

view peger på, at ingeniører kan have en særlig udfordring i forbindelse med at skulle 

acceptere, at de ikke kan eller skal løse alle ledelsesopgaver selv. Flere af de interviewede 

– både ingeniører, som selv er ledere af ledere, deres underordnede ledere og HR-repræ-

sentanter – giver udtryk for, at det kan være en udfordring for ledere af ledere at gøre 

effektiv brug af de støttefunktioner, de har til rådighed: 

”Der er mange støttefunktioner. Man skal ikke lave det hele selv. Måske er 

ingeniørens største svaghed at forstå, at man ikke kan lave alt selv. At forstå 

hvilken hjælp man kan trække på og søge den. At bede om hjælp fra resten 

af organisationen” (Leder af ledere). 
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Leadership 

Leadership-opgaven for ledere af ledere har to hovedkomponenter: En strategisk kompo-

nent og en personaleledelseskomponent. Den strategiske komponent indebærer, at lede-

ren af ledere yder bidrag til virksomhedsstrategien, sikrer at delstrategier er i overens-

stemmelse med virksomhedens overordnede strategi, at der sker alignment med andre 

dele af organisationen, og at strategierne implementeres.  

Personaleledelseskomponenten indebærer ledelse af de ledere, som refererer til lederen af 

ledere. Det omfatter ifølge Molly-Søholm & Bäckström (2015, s. 4) følgende delopgaver: 

at give de underordnede ledere relevant feedback på deres udvikling i ledelsesrollen, at 

tage aktivt hånd om de underordnede ledere, hvis de ikke lever op til deres ledelsesansvar 

og at sikre, at de underordnede ledere samarbejder og hjælper hinanden.  

Med hensyn til den strategiske komponent er det vigtigt, at ledere på dette niveau kan 

skabe samarbejde på tværs af organisationen. Vores undersøgelse giver ikke et entydigt 

svar på, om ingeniører har unikke kompetencer i så henseende. Flere af de interviewede 

understreger, at det er helt centralt at kunne etablere tværfaglige og tværorganisatoriske 

samarbejder. Undersøgelsen tyder dog på, at yngre generationer af ingeniører er bedre 

rustet end de ældre generationer, når det drejer sig om at udøve det tværfaglige samar-

bejde i praksis. 

  

Ingeniørers styrker som ledere af ledere – i forhold til leadership-opgaven  

Ingeniørers styrker i forhold til leadership-opgaven er endnu mere udprægede hos lederen 

af ledere end hos toplederen, fordi lederen på dette niveau er tættere på det operationelle 

niveau. Højniveau-workshoppen pegede specifikt på, at ingeniører på dette niveau har en 

styrke i kraft at et stort globalt udsyn. Det har vi imidlertid ikke kunnet genfinde i inter-

viewene, som til gengæld udpeger en række andre styrker. 

 

Ingeniører får respekt, fordi de forstår det (ingeniør-) faglige indhold i opgaverne 

Som det gjaldt for topledere, gælder det også for ledere af ledere i teknologiintensive 

virksomheder, at den fagtekniske indsigt giver troværdighed og respekt hos de underord-

nede ledere. Det kan have betydning for evnen til at skabe relationer til og motivere de 

underordnede ledere, som oplever, at deres afdelings faglige problemstillinger forstås af 

lederen.  

”Det ville nok være svært som cand.merc. at være leder i en ingeniørtung 

virksomhed. Så skal man et ledelsesniveau højere op. Jeg skal som ansvarlig 

for et fagligt område have forståelse for dette til et vist niveau” (Leder af 

ledere).  

  



 

 

44 

Ingeniører har en styrke i den tekniske kommunikation 

Kommunikationen nedadtil på dette ledelsesniveau er ofte mere konkret og teknisk orien-

teret end på topledelsesniveauet. Det betyder, at lederen af ledere kan bruge sin ingeni-

ørfaglige viden i kommunikationen med sine team-, sektions- eller afdelingsledere.  

”Jeg ved, at ingeniører gerne vil have en forklaring. Og så giver det trovær-

dighed over for medarbejderne [underordnede ledere, som er ingeniører, 

red.], at jeg er ingeniør. Jeg har lettere ved at skabe tillid” (Leder af ledere). 

 

Ingeniører har en styrke i strategiformulering på dette niveau 

Når en strategi har væsentlige teknologiske komponenter, har ingeniørlederne en styrke i 

kraft af deres fagtekniske indsigt, idet de kan identificere udviklingsmuligheder og udfor-

dringer på forskellige niveauer og dermed udpege væsentlige strategiske valg og mulige 

retninger.  

 

Ingeniørers udfordringer som ledere af ledere – i forhold til leadership-opgaven 

Som nævnt, er man på dette niveau leder med ansvaret for at rekruttere og udvikle ledere 

som en hovedopgave. Her viser vores undersøgelse, at ingeniører, som udnævnes til ledere 

af ledere, kan opleve det som udfordrende at give slip på en faglig identitet til fordel for 

identiteten som leder. 

”Det kan være vanskeligt for ingeniører at stoppe op og spørge om, hvad det 

er for et problem, man forsøger at løse. Man skal huske, at man ikke alene 

skal forlade sig på det, man kan se som den tekniske problemstilling” (leder 

af ledere). 

 

Ingeniører har vanskeligt ved at være visionære 

På dette niveau er lederen en del af strategiprocesser, som retter sig både opad og nedad. 

Nedadtil – i forhold til de underordnede ledere – er fokus på omsætning af strategien og 

sikring af implementering. Opadtil – i forhold til topledelsen – forventes det, at lederen af 

ledere bidrager til virksomhedens samlede strategi. Også på dette niveau har lederen der-

for brug for at være visionær for at kunne udstikke en retning for fremtiden for forret-

ningsområdet/divisionen. I tråd med hvad vi så for toplederne, kan dette være en udfor-

dring:  

”Man er ikke nødvendigvis lige så visionær, når man kommer med en ingeni-

ørbaggrund” (Leder af ledere). 
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Ingeniører er udfordrede på kommunikation 

Som det gjaldt for toplederne, er kommunikation en udfordring for ingeniørledere på dette 

niveau. Kommunikation på dette ledelsesniveau omhandler ikke i så høj grad som for top-

lederne formidling af strategi og visioner, men kan være mere konkret og teknisk oriente-

ret. At forfalde til at blive for teknisk i sin kommunikation med det underliggende ledelse-

slag – og dermed fjerne fokus fra den ledelsesmæssige sparring med de underordnede 

ledere – er dog stadig en faldgrube for ingeniørledere på dette niveau.  

Tilsvarende kan ingeniørlederne være udfordret i forhold til kommunikation med omverde-

nen eller med ikke-ingeniører i egen organisation, idet de kan mangle forståelse for, at 

andre ikke tænker på samme måde som dem selv eller forstår grundlæggende tekniske 

forhold: 

”Jeg oplever udfordringer i forhold til kommunikation, når mantraet er, at 

alting skal ske på modtagerens præmis. Så skal vi somme tider starte meget 

langt tilbage for at kunne fortælle en historie […]. Jeg kan have svært ved at 

forstå, at omverdenen ikke forstår mine fremtidsbilleder” (Leder af ledere). 

 
Ingeniører kan mangle respekt for ikke-ingeniørers faglighed 

Nogle af undersøgelsens informanter – både blandt ledere af ledere, deres underordnede 

ledere og HR-repræsentanter – oplever, at ingeniører på dette niveau kan have svært ved 

respektere og inddrage andre end ingeniørfagligheder. Adspurgt om, hvorvidt der er bar-

rierer for ingeniører, når det drejer sig om at forstå og udnytte andre fagligheders kompe-

tencer, svarer en af de interviewede ledere: 

”Ingeniørvælde. Ingeniører har ikke så meget respekt for nogen, som ikke 

har en ingeniørtitel” (Leder af ledere). 
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Ekspert 

Når man er leder af ledere, er man som nævnt tættere på de ingeniørfaglige problematik-

ker end toplederen. Det betyder, at den tekniske forståelse får større vægt. 

Ingeniørledere, der leder ledere, agerer gennemsnitligt som fageksperter i under 1/5 af 

deres arbejdstid. Det er en væsentlig andel i forhold til Leadership Pipeline-anbefalingen 

om, at tiden på dette niveau skal helliges ledelse 100 %. Der er dog stor forskel blandt de 

fem interviewede på, hvor stor en del af arbejdstiden denne opgave fylder.  

Herudover bliver rollen som fagekspert brugt i varierende grad på tværs af de interviewede 

ledere, og det er meget afhængigt af den enkelte leders faglige kompetencer. Nogle af 

lederne har fx tidligere haft en særlig fagekspertise, som de indimellem stadig bruger: 

”Omkring mekanikken og design – altså hardcore ingeniørarbejde. Der har 

jeg en særlig viden inden for termodynamikken, som jeg bruger. Primært i 

forbindelse med direkte faglig sparring” (Leder af ledere). 

Hvorvidt lederen agerer som fagekspert er derfor meget afhængigt af, om lederen har en 

særlig fagindsigt, der stadig er en særlig ressource for virksomheden. Som citatet også 

viser, så bliver denne viden særligt brugt i den direkte faglige sparring. Generelt peger 

flere af lederne selv på, at det stadig er en fordel, at de kan sparre fagligt med deres 

medarbejdere. Herudover agerer ingeniørledere på dette niveau – særligt i rådgiverbran-

chen – stadig ekspertfagligt i situationer, hvor virksomheden ønsker at prioritere relationen 

til gamle kunder. 

”Jeg varetager fx faglige opgaver i forbindelse med håndtering af opgaver for 

gamle kunder, hvor relationen ønskes vedligeholdt” (Leder af ledere). 

Ingeniørledere på dette niveau agerer derfor primært fagligt, hvis de stadig besidder 

unikke kompetencer på området, eller hvis det prioriteres strategisk af virksomhederne.  

 

Ingeniøren som leder af ledere - sammenfatning 

Undersøgelsen peger på, at ingeniørers vigtigste styrker i ledelse af ledere er den tekniske 

indsigt og systematiske tilgang, som især gør ingeniøren stærk i management-opgaven – 

ganske som for toplederen. For ingeniøren, som forfremmes til leder af ledere, kan det 

være vanskeligt at acceptere, at fagligheden skal lægges til side, og at meget af opgaven 

vedrører sikring af, at de underordnede ledere har forudsætninger og rammer for at løse 

deres ledelsesopgave i forhold til medarbejderne. Det er blandt andet kommet til udtryk 

ved, at de interviewede ledere af ledere stadig bruger omkring 1/5 af deres arbejdstid på 

opgaver, som direkte stiller krav til deres faglige ekspertise. Herudover har vi set de 

samme udfordringer i forhold til kommunikation som hos toplederne.  
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4.3. Ingeniøren som leder medarbejdere 

Kompetencemæssige styrker Kompetencemæssige udfordringer 

Management-opgaven 

Har stor teknisk-faglig indsigt – betydningen af teknisk 
indsigt er stor på dette ledelsesniveau.  

 

Talstærk og trænet i struktureret tænkning. God til at 
overskue og systematisere store informationsmæng-
der. Derfor naturligt stærk i management-opgaver og 

værktøjer. 

Mangler oftest kendskab til de nødvendige manage-
ment-værktøjer og begreber ved forfremmelse.  

Kan benytte sin teknologiske forståelse og ingeniørfag-
lige indsigt i management-opgaver. Fx ved allokering 
af medarbejdere og planlægning af projekter.  

Fokus på ingeniørfaglige problemstillinger kan med-
føre, at den økonomiske bæredygtighed træder i bag-
grunden.  

Leadership-opgaven 

Jo yngre ingeniøren er, jo bedre færdigheder inden for 

personaleledelse. 

Er udfordret på personaleledelse. Især de ældre inge-

niørgenerationer er sædvanligvis særligt udfordrede. 

 Er særligt udfordret på situationsbestemt ledelse og 
konflikthåndtering. 

 Har tendens til at have fokus på teknikken frem for på 
medarbejderne. 

Forstår ingeniører og teknikeres mindset og behov og 
kan tale til dem i et sprog, de forstår. Det giver særlig 
troværdighed blandt medarbejderne i teknologiske 
virksomheder. 

Har ikke sin ingeniørbaggrund at stå på i virksomhe-
der, hvor teknologi ikke er i fokus. Kan blive opfattet 
som firkantet og instrumentel. 

Har potentiale til at blive dygtig til at udvikle og moti-
vere medarbejdere i teknologiske virksomheder. 

Kan have svært ved at motivere og inspirere medar-
bejdere.  

Har som hovedregel god forretningsforståelse. Har derfor tendens til at fokusere mere på teknikken 
end på forretningen. 

Har gode forudsætninger for at kommunikere internt – 
især i tekniske og ingeniørtunge virksomheder. 

Er generelt udfordrede på kommunikation – særligt in-
tern kommunikation. Har tendens til at kommunikere 

for teknisk. 

Ekspertopgaven 

Kan agere som ekspert i ingeniør- og teknikvirksom-
heder.  

Har ikke mulighed for at agere som ekspert i virksom-
heder og afdelinger, der ikke har et teknologisk eller 
ingeniørfagligt fokus. 

Kan sparre fagligt med medarbejdere og coache dem, 
hvilket er centralt på dette ledelsesniveau. 

Har ikke samme sparringsmuligheder i ikke-teknologi-
ske virksomheder og afdelinger, hvor det derimod kan 
være en anden faglig baggrund, der er nødvendig for 
at give ordentlig sparring og coaching. 

Evner at uddelegere ingeniørfaglige opgaver. Såfremt fagspecialisten agerer som leder, kan ved-
kommende have tendens til detailstyring. 
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Leadership Pipeline-litteraturen beskriver, at de vigtigste arbejdsopgaver på dette ledel-

sesniveau er ”at sammensætte medarbejdergruppen og at sikre, at opgaven løses gennem 

delegering og opfølgning” (Kowalenko, 2010). Fra at ingeniøren selv løser opgaverne, står 

han nu i en situation, hvor han ikke alene skal løse egne opgaver, men også hjælpe andre 

til at blive bedre til at løse deres opgave (Drotter & Charan, 2001). Det betyder, at perso-

naleledelse og opgaver som styring og planlægning af arbejdsressourcer samt faglig og 

personlig sparring fylder meget i ledelsesopgaverne på dette niveau. Arbejdsopgaverne for 

lederne af medarbejdere handler derfor overordnet set om at få teams til at fungere og 

præstere, og visions- og strategiarbejde fylder mindre på dette ledelsesniveau end på un-

dersøgelsens to andre niveauer. Herudover er en af udfordringerne på ledelsesniveauet at 

uddelegere og få andre til at udføre arbejdsopgaverne frem for at detailstyre og selv lave 

arbejdsopgaverne (Kowalenko, 2010).  

Denne beskrivelse bekræftes af en systematisk undersøgelse af, hvilke personlighedstræk, 

adfærdsmæssige præferencer og færdigheder der adskiller særligt effektive forsknings- og 

udviklingschefer, som er ledere af medarbejdere, fra mindre effektive chefer. Undersøgel-

sen fandt, at management-relateret viden og færdigheder ikke havde signifikant betyd-

ning. Det havde derimod leadership-relaterede evner, hvor de effektive ledere adskilte sig 

signifikant fra mængden ved at have bedre lederegenskaber, evne til at hjælpe og delegere 

og evne til at sætte mål og styre mod dem. Når det kom til konkrete færdigheder, var de 

effektive ledere signifikant bedre til at sælge produkter og ideer til andre, til at hjælpe 

andre med at få lejlighed til at udvikle sig, til at se, hvor ting og hændelser passede ind i 

et større billede, og til at udvælge og allokere medarbejdere til at løse en opgave (Dreyfus, 

2008).   

Lederne af medarbejdere i denne undersøgelse fordeler i gennemsnit deres arbejdstid li-

geligt på management-, leadership- og ekspertopgaver. Det vil sige, at de i gennemsnit 

bruger en del mindre tid på egentlig ledelse end ledere højere oppe i hierarkiet.  
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Figur 4.3: Gennemsnitlig fordeling af arbejdstiden på de tre ledelsesopgaver for ingeniører, 

som leder medarbejdere 

 

Kilde: Fem gennemførte interview med ledere af medarbejdere. De interviewedes titler 

var: Afdelingsleder, Udviklingschef, Gruppeleder, Director, [Forretningsområde]-chef6. 

 

Management 

Management-opgaverne for ingeniørledere på dette niveau vedrører primært allokering af 

ressourcer, budgetopfølgning og rapportering samt generel økonomistyring og opfølgning 

på anden ledelsesinformation.  

 

Ingeniørers styrker som ledere af medarbejdere – i forhold til management-op-

gaven  

Højniveauworkshoppen pegede på en række styrker hos ingeniører i forhold til manage-

ment-opgaven: De er analytisk funderede, systematiske, praktisk orienterede og gode til 

at bedrive ”Datadreven ledelse” – altså basere ledelsen på fakta og analyse.  

De interviewede ledere bekræfter, at ingeniørbaggrunden gør det let for ingeniører at til-

egne sig management-værktøjer: 

”Den ingeniørfunderede logik er sammen med tabel- samt talforståelse en 

fordel på management-delen” (Leder af medarbejdere). 

  

                                           
6 Forretningsområdet er ikke nævnt af anonymitetshensyn.  

Management
30%

Leadership 35%

Ekspert
35%
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Ingeniører kan bruge den tekniske indsigt i ressourceallokering 

Både medarbejdere og ledere nævner, at lederens faglige indsigt i en opgave er en stor 

styrke i forhold til at kunne allokere medarbejdere med de rette kompetencer til opgaverne 

og sammensætte de rigtige teams: 

”Her bruger jeg min ingeniørfaglige indsigt til at identificere problemstillinger 

og finde de rigtige medarbejdere til at løse dem” (Leder af medarbejdere). 

Medarbejderne bekræfter, at dette har stor betydning for deres opgaveløsning. En medar-

bejder underbygger dette ved at beskrive, hvilke problemer det vil skabe, hvis ikke lederen 

har den tekniske indsigt på dette niveau: 

”Hvis [lederne] ved, hvor lang tid de forskellige ting tager, eller ved noget om 

detaljeløsninger eller det tekniske og ingeniørmæssige bagved, så føler jeg, 

at de kan løse det bedre end en leder, der blot står for uddelegering og tids-

planlægning. Jeg vil hellere have en ingeniørleder med den viden” (Medarbej-

der). 

De interviewede understreger dog samtidig vigtigheden af, at ingeniørlederen i begyndel-

sen af sit første lederjob bliver understøttet i udviklingen af management-kompetencerne. 

Som eksempler på konkrete discipliner, der har måttet læres, nævner de ”product mana-

gement” og økonomisk planlægning. Deltagerne i undersøgelsen er enige om, at hvis in-

geniører får den nødvendige understøttelse i begyndelsen af deres ledelseskarriere, er de-

res grundlæggende tankesæt, som er erhvervet eller styrket gennem uddannelsen, et godt 

afsæt for at beherske management-disciplinen. 

 

Ingeniørers udfordringer som ledere af medarbejdere – i forhold til management-

opgaven  

Ingeniørledere på dette niveau har altså – som på de andre niveauer – i kraft af deres 

uddannelse et solidt fundament for at udøve management, men skal ofte lære manage-

ment-værktøjerne at kende fra bunden: 

”Management er ikke et ingeniørmæssigt håndværk. Man lærer at bryde pro-

blemstillinger ned på uddannelsen, men management er slet ikke noget, man 

lærer på ingeniørstudiet” (Leder af medarbejdere). 
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Leadership 

For ledere, der leder medarbejdere, udgør personaleledelse som nævnt den centrale del af 

leadership-opgaverne.  

De personaleledelsesopgaver, som nævnes af de interviewede ledere, spænder vidt – fra 

personlige samtaler om hverdagslige problemstillinger over motivation af medarbejdere og 

fastlæggelse af udviklingsplaner til håndtering af konflikter. En leder beskriver det på føl-

gende måde: 

”Jeg bruger hovedparten af min tid på mine medarbejderes henvendelser. De 

kommer cirka hvert femte minut. Mange af henvendelserne handler om råd-

givning i forbindelse med konkrete sager. (…) Derudover afholder jeg person-

lige samtaler om både personlige og arbejdsrelaterede ting. Det kan være lige 

så meget en menneskelig samtale om private forhold som en ledelsessamtale” 

(Leder af medarbejdere). 

Som dette citat beskriver, kalder ledelse af medarbejdere på ikke-tekniske kompetencer: 

kommunikative kompetencer, empati og evne til at motivere medarbejderne. Blandt un-

dersøgelsens informanter er der da også bred enighed om, at de personlige kompetencer 

er afgørende for, hvorvidt lederen har kompetencerne til at opfylde de krav, som persona-

leledelsesopgaven stiller. Det betyder også, at en stor del af de styrker og udfordringer, 

som ingeniørledere har, sjældent kan relateres direkte til deres uddannelsesbaggrund. 

 

Ingeniørers styrker som ledere af medarbejdere – i forhold til leadership-opga-

ven 

Overordnet set har vi fundet få tegn på, at ingeniører i kraft af deres uddannelse har 

særlige styrker i forhold til leadership-opgaven på dette niveau. Der er dog et enkelt felt, 

hvor ingeniører – særligt når de leder teknikere eller andre ingeniører – har en særlig 

styrke. 

 

Ingeniører kan skabe tillid gennem teknisk indsigt 

Undersøgelsen peger på, at ingeniører – særligt i teknologiintensive virksomheder – kan 

have en særlig styrke i forhold til at motivere medarbejderne i kraft netop af deres teknisk-

faglige indsigt. Flere af lederne understreger, at de kan bruge deres faglige ballast i moti-

vationen og udviklingen af medarbejdere. Et leder beskriver det således: 

”I forhold til udvikling af [mine] medarbejdere har jeg en faglig ballast til at 

sige, at det ville være en god idé, hvis én gør sådan og sådan […]. Jeg kan 

bruge egne erfaringer som afsæt til medarbejderudvikling” (Leder af medar-

bejdere). 

Dette bekræftes af en HR-repræsentant, som understreger, at det er en stor styrke på 

dette niveau, at ingeniørlederen kan sparre fagligt med sine medarbejdere og herudover 
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også ”lede opad” ved at kunne italesætte faglige problemstillinger i forhold til de overlig-

gende ledelseslag. Lederen bliver så at sige garant for, at fagligheden ikke bliver glemt i 

ingeniørvirksomheder, hvilket både er en organisatorisk styrke og et element, der giver 

lederne troværdighed blandt deres medarbejdere. Endelig beskriver en medarbejder, at 

det for ham er en fordel at have en leder, som han kan sparre fagligt med: 

”Nogle gange føler jeg, at jeg fagligt har brug for min leder. Han ved, hvad 

han snakker om og siger ikke bare: ”Snak med dine kollegaer”. Det er rart at 

have en person, man ved, man kan gå til. Som ved, hvad han snakker om” 

(Medarbejder). 

 

Ingeniører har en styrke i at få konflikter frem i lyset 

Både medarbejdere og nogle af HR-repræsentanterne peger på, at ingeniørers kontante 

stil kan være (men bestemt ikke altid er, se nedenfor) en styrke i konfliktsituationer. En 

stil, som en medarbejder malende beskriver således: 

”Nogle kan væve om den varme grød i månedsvis. Andre slår i bordet” (Med-

arbejder). 

Styrken ved den kontante stil kan bringe konflikter frem til overfladen, så de ikke forbliver 

en underliggende skurren i organisationen. Det er dog langt fra sikkert, at den altid er 

tilstrækkelig til at løse konflikterne. 

 

Ingeniørers udfordringer som ledere af medarbejdere – i forhold til leadership-

opgaven  

At lægge sin lyst til at løse opgaverne fra sig kan være en udfordring – ikke kun for inge-

niører. Det illustrerer talemåder som ”Hvis man vil have noget gjort, må man gøre det 

selv” og ”Det er ikke til at have folk”. Drotter (2001) mener, at det er den største udfordring 

for nyudnævnte ledere af medarbejdere.  

Spørgsmålet har været, om udfordringen for ingeniører, som udnævnes til ledere af med-

arbejdere, er større end for andre faggrupper, og her peger undersøgelsen på en række 

forhold, som antyder, at dette kan være tilfældet.  

Først og fremmest fremhævede deltagerne i højniveauworkshoppen, at ingeniører generelt 

mangler respekt for ledelse som disciplin. Hvis dette var tilfældet, ville det være meget 

kritisk for ingeniørers evne til at blive gode ledere. Vi har dog ikke fundet noget i vores 

interview, som bekræfter påstanden. Tværtimod har vi fundet en vis ydmyghed over for 

de udfordringer, som ledelse stiller ingeniøren overfor, og som han7 i de fleste tilfælde 

forsøger at kompensere for gennem efteruddannelse.  

                                           
7 Alle de interviewede ingeniørledere var mænd. 
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Imidlertid kan det – selv om man anerkender, at ledelse stiller nye krav – være vanskeligt 

at lægge fagligheden fra sig, og det kan give ingeniøren en lang række udfordringer i rollen 

som leder.  

 

Ingeniører er udfordrede i kommunikation med medarbejderne  

Ingeniørers udfordringer i forhold til særligt mundtlig kommunikation er af stor betydning 

på dette niveau. Her er der ikke tale om at stå på ølkassen, som toplederen skal kunne, 

men om at kunne etablere en åben og ærlig samtale med medarbejderne om deres præ-

stationer og trivsel. Og såmænd også når det drejer sig om tekniske forhold, idet ingeniører 

ofte glemmer at sikre, at budskabet er forstået af modtageren: 

”Vi er gode til at kommunikere teknik, men ikke så det nødvendigvis forstås 

af modtageren. Det har vi ikke lært som ingeniører” (Leder af medarbejdere). 

Undersøgelsen peger på, at ingeniørerne tager forskellige strategier i brug for at kompen-

sere for den manglende evne og/eller lyst til ikke-teknisk kommunikation. En strategi kan 

være at nedprioritere kommunikationen, så kun det absolut nødvendige meddeles. En an-

den er at udvikle en kommunikativ stil, som er kort, kontant og resultatorienteret. Dette 

bemærkes som negativt af HR-repræsentanter såvel som af medarbejdere, som efterlyser 

en kommunikation, som skaber tydelighed for medarbejderne om, hvilken retning afdelin-

gen/teamet skal bevæge sig i.  

En medarbejder understreger dog, at den sparsomme kommunikation som regel går an i 

en ingeniørvirksomhed, da det lever op til de ansatte ingeniørers behov for information. 

Dermed understreger han også, at ingeniørlederes kommunikative kompetencer kan være 

en hæmsko i andre brancher. Herudover påpeger informanten, at stilen også kan være et 

problem i den eksterne kommunikation: 

”Her [i kommunikation] er de [ingeniører] ikke verdensmestre. De tænker, at 

det går nok. Tonen kan være kort og kontant og ikke specielt velartikuleret. 

Det kan virke underligt eller næsten ubehageligt. Generelt er der ikke noget 

problem inde i en ingeniørvirksomhed, men over for omverdenen kan det 

være problematisk, at ingeniører ikke er fødte diplomater” (Medarbejder). 

 

Ingeniører mangler fokus på personaleledelse 

Højniveauworkshoppen udpegede – i tråd med Leadership Pipeline-litteraturen – persona-

leledelse som den helt store udfordring for ingeniører i rollen som leder af medarbejdere. 

Deltagerne pegede på følgende kompetencemæssige udfordringer: utilstrækkelige sociale 

kompetencer, manglende evne til at motivere medarbejdere og udøve anerkendende le-

delse og manglende evne til at give feedback. En deltager udtrykte, at hans erfaring med 

ingeniører i det første lederjob er, at de ”leder gennem algoritmer”. 

Interviewene bekræfter, at dette er en reel udfordring for ingeniører, som leder medarbej-

dere. Både lederne selv, deres overordnede og deres medarbejdere giver udtryk for, at 
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ingeniører grundlæggende har deres største udfordring i personaleledelse, og at det skyl-

des, at de ikke har været vant til at fokusere på medarbejdertrivsel og motivation. En leder 

af medarbejdere vurderer således andre ledere på samme niveau i organisationen således: 

”De er blevet ledere, fordi de var gode til projektledelse eller fagligt dygtige, 

men har ikke haft viden om eller evner for ledelse” (Leder af medarbejdere). 

At lederne er bevidste om de krav, der stilles til dem, illustreres af, at flere af lederne var 

meget reflekterede omkring egne kompetencemæssige udfordringer, som det fremgår af 

følgende citat: 

”Jeg er dårlig til at bruge intuitionen og følelserne og lade mig styre af det, 

selvom det nogle gange ville være en bedre løsning end konstant at klamre 

sig til ønsket om mere data og evidens” (Leder af medarbejdere). 

Andre ledere nævnte, at ingeniører, som leder medarbejdere, er mere fokuserede på pro-

jekterne end på de folk, der er i gang med projekterne, og at dette i højere grad er tilfældet 

for ingeniører end for ledere med en anden uddannelsesmæssig baggrund. Også HR-re-

præsentanterne understreger ingeniørers manglende fokus på personaleledelse: 

”Personaleledelse kan godt have en tendens til at blive opfattet som en irrite-

rende ting, da det er noget, der skygger for det overordnede mål i deres 

[ingeniørernes] optik” (HR-repræsentant). 

Interviewene afslører dog også, at der er meget stor forskel på, hvordan ingeniørerne 

håndterer denne udfordring, og at personlige evner og karaktertræk spiller en væsentlig 

rolle. En HR-repræsentant havde observeret, at ingeniører, på trods af de ofte er mere 

introverte end fx sælgere, formår at skabe relationer med udgangspunkt i et fagligt fæl-

lesskab eller en fælles interesse. Denne måde at håndtere personaleledelsesudfordringen 

på er tydeligt mest effektiv, når medarbejderne selv er teknikere eller ingeniører. Når in-

geniøren skal lede medarbejdere med andre faglige baggrunde, kan en manglende evne 

til at skabe relationer gennem empati og begejstring have negative konsekvenser for mo-

tivationen i afdelingen/teamet. 

 

Ingeniører er udfordrede i forhold til konflikthåndtering 

En topleder peger på, at ingeniører generelt kan have vanskeligt ved at konfrontere pro-

blemerne og spørge ind til de følelsesladede og psykologiske dimensioner af hverdagen 

hos deres ansatte, og generelt peger resultaterne på, at ingeniører kan være udfordrede i 

forhold til konflikthåndtering. Dette er især er et problem i ledelse af medarbejdere, hvor 

personaleledelse spiller så stor en rolle. Flere af de interviewede forklarer denne udfordring 

med, at ingeniører har en præference for at agere på fakta og teknik og har vanskeligt ved 

at håndtere situationer, hvor følelser er i spil.  

”Det [konflikthåndtering] er ingeniørledere mindre glade for end andre ledere” 

(Medarbejder). 
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Ekspert 

De interviewede ingeniørledere af medarbejdere arbejder i gennemsnit fagligt i 35 % af 

tiden. Ingeniørledere på dette niveau agerer både som eksperter, hvor de selv løser opga-

ver, og som faglige sparringspartnere. Der er dog store forskelle på tværs af vores case-

virksomheder på dette punkt. I rådgivervirksomheder bruger ledere på dette niveau megen 

tid på at lede projekter og løse faglige opgave, hvilke kan tilskrives, at der oftest i denne 

branche er høje faktureringskrav til ledere på dette niveau.   

Ingeniørledere har naturlige indlysende fordele, når der skal arbejdes med ingeniørfaglige 

problemstillinger. Størstedelen af deres opgaver som eksperter omhandler dog faglig spar-

ring med medarbejdere. På dette område står ingeniørledere i teknologivirksomheder også 

naturligt stærkt. 

 

Ingeniørens styrker som leder af medarbejdere – i forhold til ekspertopgaven 

Der er blandt undersøgelsens informanter bred enighed om, at faglig forståelse og eksper-

tise er central på dette niveau, idet lederen stadig indgår i produktionen.  

Dermed er ingeniørbaggrunden især en styrke for ledere på dette niveau, hvis de arbejder 

i teknologiintensive virksomheder eller i teknologiintensive afdelinger i virksomheder i an-

dre brancher (fx en IT-afdeling).  

 

Ingeniørers udfordringer som ledere af medarbejdere – i forhold til ekspertopga-

ven  

Et potentielt problem ved ekspertrollen for ingeniørledere kan være, at de kan have svært 

ved at uddelegere opgaver, og at de begynder at detailstyre. Analysen tyder ikke på, at 

den faglige indsigt og interesse skaber problemer for ingeniørlederes evne til at uddelegere 

opgaver og få andre til at løse opgaverne. Flere af lederne påpeger således, at de ikke har 

svært ved at lægge opgaverne fra sig, selvom transitionen til at være en leder, der ikke 

selv skal løse opgaver, indimellem kan være en udfordring: 

”Jeg følger med i de faglige valg. Men jeg går ikke aktivt ind i dem. Jeg skub-

ber det væk fra mig og siger, at det er jeres valg. Det kan være svært at 

skubbe ting fra sig og bringe sig i en position, hvor man ikke kan svare. Men 

som leder bliver man nødt til at lave dette valg” (Leder af medarbejdere). 

At ingeniørledere detailstyrer i ekstrem grad kan derfor overordnet set afkræftes – med 

undtagelse af de ingeniørledere, som er rekrutteret fra en specialistfunktion, og hvor der 

ses en tendens til micro-management af det faglige indhold i opgaverne.  
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Ingeniøren som leder medarbejdere – sammenfatning 

Med udgangspunkt i de krav, der ifølge litteraturen stilles til ledere af medarbejdere, viser 

vores undersøgelse, at ingeniører – og især ingeniører, som er dimitteret for længe siden 

- i udgangspunktet er temmelig udfordrede i kraft af uddannelsens fokus på fakta, evidens 

og kausalitet, som er i kontrast til den store rolle, som personaleledelse spiller på dette 

niveau. Ganske vist er ingeniørerne stærke, når det drejer sig om management-opgaven, 

og når det drejer sig om at deltage i den konkrete opgaveløsning, men det kan ikke kom-

pensere for de personaleledelsesmæssige udfordringer.  

Nyudnævnte ledere med en ingeniørbaggrund vil derfor have stort behov for at tilegne sig 

viden og værktøjer inden for personaleledelse, men også for personlig coaching i forhold 

til deres personaleledelsesopgave.   
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5. Hvad betyder uddannelse for ingeniørers lederkompetencer 

Efter at have set på styrker og svagheder i forhold til Leadership Pipeline, vil vi i det føl-

gende se på, hvad undersøgelsen siger om betydningen af personlige præferencer, uddan-

nelse og efteruddannelse inden for ledelse for ingeniørers lederegenskaber.  

 

Figur 5.1: Ingeniørlederens DNA 

 

 

5.1. Betydningen af ingeniøruddannelsen  

Vi har undersøgt den ingeniøruddannelsesmæssige baggrund for de interviewede ledere. 

Resultatet vises i Tabel 5.1. Flertallet af de interviewede havde en diplomingeniøruddan-

nelse, mens en fjerdedel var civilingeniører. Kun 1 ud af 16 havde en PhD. Der er altså 

ikke belæg for, at ingeniøruddannelsens længde har betydning for mulighederne for at 

avancere i ledelse – nærmest tværtimod.  
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Tabel 5.1: Ingeniørledernes uddannelsesbaggrund 

Uddannelse Antal 

Diplomingeniør 10 

Civilingeniør 4 

Ph.D. 1 

Anden uddannelse 1 

Ingeniørledere i alt 16 

Kilde: Interview med ingeniørledere på tre niveauer i seks danske virksomheder. 

 

Flere af de interviewede vurderer dog, at ledelsesvejen ligger mere naturligt for diplomin-

geniører (bachelorer), fordi de i kraft af deres kortere uddannelse er mindre teknisk spe-

cialiserede end civilingeniører (kandidater)8. En topleder beskrev forskellen således: 

”Civilingeniører har en tendens til at blive mere specialiserede – de har en 

tendens til at blive mere teknisk nørdede. Det, det kræver at være leder, er 

at være interesseret i mennesker. Og der er det lige meget, hvilken baggrund 

man har. Men der er en tendens til, at folk, der vælger specialiserede uddan-

nelser, måske hellere vil agere som specialister” (Topleder). 

Omvendt er der andre informanter, der understreger, at særligt de yngre generationer af 

civilingeniører står med langt bedre forudsætninger end tidligere for ledelse såvel som for 

projektorienteret arbejde. 

”De sidste 10-15 år har især DTU taget et stort skridt fremad til ikke kun at 

gøre ingeniører til fagnørder, men også gjort dem projektmæssigt og samar-

bejdsmæssigt stærkere” (HR-repræsentant). 

 

5.2. Betydningen af efteruddannelse 

Undersøgelsen har peget på, at de ingeniører, som i dag beklæder ledelsesposter, i høj 

grad er analytisk anlagte og foretrækker at handle på baggrund af observerbare fakta. 

Som det er beskrevet ovenfor, giver denne tilgang til ledelse store styrker i forhold til at 

udøve management-orienterede opgaver, mens den kan være i vejen for ingeniørers evne 

til at lede medarbejderne i betydningen vise vejen, motivere og inspirere.  

Imidlertid har undersøgelsen også vist, at størstedelen af de interviewede ledere selv (15 

af 16) – sandsynligvis i anerkendelse af, at ledelse er en selvstændig disciplin – har gen-

nemgået forskellige former for supplerende lederuddannelse.  

                                           
8 Dette er naturligvis en generel betragtning, som udelukkende omfatter ingeniører med tekniske specialer og 
dermed ikke civilingeniører og PhD’er, som er specialiserede i virksomhedsledelse.  
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Tabel 5.2: De interviewede ingeniørlederes efteruddannelse i ledelse 

Efteruddannelsens navn Antal 

MBA (inkl. supplerende kurser) 3 

HD (inkl. supplerende kurser) 2 

Andre kortere og længerevarende lederkurser 10 

I alt 15 

 

Som tabellen viser, har en tredjedel af de interviewede enten taget en HD eller en MBA 

(ganske få har taget en mini-MBA). De fleste af lederne har ikke taget en formelt meritgi-

vende lederuddannelse, men har valgt at supplere deres viden og færdigheder gennem 

forskellige dag- og ugelange ledelseskurser:  

”Jeg har taget en masse ledelseskurser. Basal ledelse. Personlig ledelse. Stra-

tegisk ledelse. Situationsbestemt ledelse. Kurser i psykologi. Transaktions-

analysekurser. Effektiv ledelse. Jeg har også læst økonomi på universitetet 

efterfølgende. Jeg har selv plukket en masse topledelseskurser ud. Jeg har 

ikke ønsket og haft tid til at tage en MBA” (Topleder). 

Undersøgelsen tyder ikke på, at der er sammenhæng mellem typen af efteruddannelse og 

ledelsesniveau. Der er dog et klart billede af, at jo højere ledelsesniveau, desto større er 

omfanget af efteruddannelse inden for ledelse i den ene eller anden form. En topleder i en 

af undersøgelsens vidensintensive virksomheder er et godt eksempel på dette: 

”Jeg har taget de sædvanlige små og større ledelseskurser. Bl.a. PIL9med 

ophold på INSEAD. Både på økonomidelen og i forhold til den almindelige 

ledelse har jeg taget efteruddannelse” (Topleder). 

Undersøgelsen peger på, at ingeniørlederne generelt oplever, at deres supplerende uddan-

nelse i ledelse i høj grad kompenserer for de udfordringer, som vi har identificeret ovenfor. 

En ingeniørleder fortæller, at han benytter sin lederuddannelse langt mere i hverdagens 

arbejdsopgaver end sin ingeniøruddannelse: 

”Den grundlæggende del af HD er meget økonomisk. Det giver forståelse for 

regnskabers opbygning m.m. Og hele HR-siden er også en del af uddannelsen 

på organisation og ledelse. Management-delen og leadership-delen hænger 

meget i tråd med de modeller, man arbejder med på HD” (Leder af ledere). 

Der er dog en enkelt af toplederne, der giver udtryk for, at supplerende lederkurser spiller 

en langt mindre rolle for evnerne som leder end den enkeltes personlighed og ingeniørud-

dannelsen: 

                                           
9 Perspektiv i ledelse er et lederudviklingsprogram for topledere, der tidligere blev gennemført af Dansk Manage-
ment Center (senere Dansk Management Forum) og i dag Center for Ledelse. En del af programmet bliver gen-
nemført hos INSEAD i Frankrig. Programmet udbydes i dag – med visse ændringer – under navnet Advanced 
Business Development (ABD). (Kilde: Wikipedia) 
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”Jeg tror ikke på, at de senere ledelseskurser, jeg har taget, har styrket mine 

ledelseskompetencer. Jeg syntes ofte, at det bliver noget navlepilleri, som 

ikke er spændende. Sådan noget lederuddannelse kan være sådan noget 

fluffy noget” (Topleder). 

Sammenfattende peger undersøgelsen dog på, at lederuddannelse er et godt og nødven-

digt supplement til ingeniøruddannelserne, i det omfang disse uddannelser har meget 

stærkt fokus på teknologi og ikke i tilstrækkelig grad opøver tværfaglighed og træner de 

studerende i opmærksomhed på relationer og kommunikation. 

 

5.3. Betydningen af at være ”født leder” 

De interviewede ingeniørledere har generelt haft vanskeligt ved at se deres egne ledelses-

kompetencer som et resultat af viden og færdigheder, der er erhvervet gennem ingeniør-

uddannelsen. Og især toplederne synes ikke, at deres ingeniørbaggrund har væsentlig be-

tydning i det daglige arbejde med ledelsesopgaven. En stor andel vurderer derimod, at 

deres styrker som ledere hidrører fra en af kombination af deres personlighed, tillærte 

ledelseskompetencer og deres ingeniørbaggrund. En topleder beskriver forholdet således: 

”Mine styrker og svagheder handler meget om min personlighed. At jeg er 

udadvendt og har accepteret, at jeg ikke er ekspert. Men dét, at jeg har min 

ingeniørfaglighed og føler mig komfortabel, når snakken bevæger sig i den 

retning. Det er jeg meget lykkelig for” (Topleder). 

En medarbejder er ligeledes overbevist om, at de personlige kompetencer er afgørende 

for hans direkte personaleleder: 

”70 % af deres ledelseskompetencer skyldes deres personlighed. 30 % skyl-

des deres ingeniørbaggrund” (Medarbejder). 

Størstedelen af undersøgelsens informanter understreger dog, at de både benytter deres 

personlighed og ingeniør- såvel som ledelsesfaglige baggrund i det daglige arbejde. 

 

5.4. Betydningen af matchet mellem virksomhed og faglighed 

Den tværgående analyse af case-interviewene peger entydigt på, at ingeniørlederes styr-

ker afhænger af, hvilken type virksomhed de er ledere i. Ingeniører har en særlig styrke, 

når de udøver ledelse i virksomheder, funktioner eller afdelinger, hvor teknik spiller en 

afgørende rolle. I denne type kontekst har de en dyb forståelse for virksomhedens/funkti-

onens/afdelingens produkter eller processer, de taler medarbejdernes sprog, de kan sparre 

fagligt, hvis det bliver nødvendigt, og de kan dykke ned i den ingeniørfaglige dimension, 

der kan ligge i ledelsesproblematikker. En topleder kan slet ikke se sig selv som leder i en 

anden branche:  

”Nej. Det kan jeg sige meget klart. […] Nogle siger, at hvis du er en god leder, 

så kan du lede alle organisationer. Men sådan har jeg det ikke. Det er ikke 
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sort/hvidt – selvfølgelig – det her. Men hånden på hjertet så er min passion 

afgørende for, at jeg er en god leder” (Topleder). 

En anden topleder kunne sagtens se sig selv være leder i andre brancher. For ham er det 

det ledelsesmæssige fokus, der er afgørende for, om han fungerer som leder: 

”Jeg kunne godt se mig selv lede en anden virksomhed. Men det er vigtigt, at 

der i så fald er et bundlinjefokus” (Topleder). 

Undersøgelsen peger entydigt på, at når en ingeniør er leder i en kontekst, hvor det for-

retningsmæssige fokus ikke er tæt koblet til teknologi, forsvinder den naturlige ”hjemme-

banefordel”, og succesen som leder afhænger af de ledelsesmæssige kompetencer, som 

enten knytter sig til personlige træk eller er tilegnet gennem lederuddannelse.  

På trods af at analysen altså peger på, at ingeniørers analytiske kompetencer og struktu-

rerede tilgang kan være en ressource i mange ledelsessammenhænge, er det imidlertid 

tydeligt, at der er behov for, at ledelsesopgaven er koblet op på et teknologisk fokus, for 

at ingeniørlederens styrker skal komme til fuld udfoldelse.  

 

  



 

 

62 

6. Fremtiden for ingeniører som ledere  

Vores undersøgelse har peget på, at ingeniører har væsentlige styrker i ledelse – specielt 

på management-dimensionen, og især når ingeniørlederens virksomhed/funktion/divi-

sion/afdeling/team beskæftiger sig med teknologi. Undersøgelsen viser imidlertid også ty-

deligt, at det er et udtryk for en forsimpling at hævde, som fx Al-Saleh (2014) og Pierson 

(2013) gør, at ingeniører i enhver situation eller branche er de perfekte ledere. Ligeledes 

er det en forenkling at sige som Harvard Business Review Staff (2014), at de eneste bran-

cher, hvor ingeniørledere kan være udfordrede, er kreative erhverv og modebranchen. 

Vores undersøgelse viser klart, at ingeniørers styrker i ledelse er tæt bundet op på mana-

gement og på virksomhedens forretningsmæssige/teknologiske fokus, og at selv i tekno-

logiintensive virksomheder og brancher kan ingeniørledere være kompetencemæssigt ud-

fordrede, når det drejer sig om at udøve lederskab i den allermest fundamentale forstand.  

På nuværende tidspunkt peger vores undersøgelse på, at de fleste virksomheder kan have 

gavn af at have en ingeniørleder repræsenteret i den øverste lederkreds. Det kan de, dels 

fordi ingeniører kan yde et stærkt bidrag til at sikre systematik og eksekvering af virksom-

hedens strategi, og dels fordi teknologi i de fleste virksomheder i stadig højere grad bliver 

et centralt element i virksomhedernes virkelighed og for dens vækstmuligheder. En inge-

niørleder i den øverste ledelse kan således medvirke til at sikre, at vigtig teknologisk indsigt 

og forståelse er repræsenteret i virksomhedernes strategiske arbejde. 

På trods af at undersøgelsen ikke har haft som sit formål at afdække fremtidige kompe-

tencekrav, så har undersøgelsen som et sideresultat afdækket antydninger af trends, som 

tilsammen kan betyde, at ingeniører i endnu højere grad end nu vil være oplagte valg til 

lederposter i virksomheder. 

 

6.1. Mere teknologi i virksomhederne – mere brug for ingeniørle-

dere 

Allerede omkring årtusindskiftet var der opmærksomhed på, at virksomhedernes konkur-

renceevne i afgørende grad var bestemt af deres placering i globale værdikæder – men i 

lige så høj grad af, hvordan de formåede at omsætte informationsteknologiske muligheder 

i forretning – fx i indkøb, effektivisering, produktion, produkt- og procesinnovation, feed-

back fra kunder etc.:   

”[…] Ledelsen er også tvunget til at samtænke [placeringen i værdikæder med IT-mulig-

heder], således at nye IT-muligheder tænkes ind i virksomhedens interne forretningspro-

cesser samt ind i strategier for udvikling af virksomhedens eksterne relationer. Dette kræ-

ver et integreret syn på virksomhedens intra- og interorganisatoriske relationer understøt-

tet af de teknologiske muligheder” (Kjeldsen, 1999, s. 235).  

De teknologiske udfordringer på dette tidspunkt knyttede sig til de muligheder, nye tekno-

logier som CAD/CAM og intranet gav for en større integration på langs af forsyningskæden. 

I 2015 er udfordringen grundlæggende den samme, men redskaberne og dermed mulig-

hederne har ændret sig.  
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Digitalisering og automatisering i virksomhederne gør, at ingeniørernes teknologiske ind-

sigt bliver stadig vigtigere. En rapport fra 2013 om fremtidens krav til ingeniørers kompe-

tencer frem mod 2020 (Teknologisk Institut, 2013) konkluderer, at ingeniørledere (rap-

porten skelner ikke mellem ledelsesniveauer) i fremtiden skal have øget fokus på at forstå 

tidlige og svage signaler i markedet ved hjælp af strategisk brug af Big Data i forretnings-

udvikling. Siden da er de informationsteknologiske muligheder kun vokset. Det er i sti-

gende grad evident, at forretningsmæssig succes kræver øget fokus på en ajourført og dyb 

forståelse for eksisterende og nye teknologier og kombinationer af teknologier, som har 

strategisk betydning for forretningen. Brugen af Big Data giver ikke alene nye muligheder 

for opsamling og analyse af produktionsdata, men også for sporbarhed på langs af værdi-

kæder og for opsamling og anvendelse af forbrugsdata ind i produktudvikling. Internet of 

Things (eller IT i alting) og den internetdrevne såkaldte deleøkonomi giver potentielt mu-

lighed for helt nye forretningsmodeller, hvor forbrugerne ikke alene leverer data ind i virk-

somheden, men selv bliver en del af produktet. Fx i form af ratingsystemer, som det ses i 

tjenester som Uber eller Tripadvisor eller gennem såkaldt ”smarte produkter”, som tillader 

brugerne at sammenligne egne data med andres (Andersen & m.fl., 2014). Nogle hævder, 

at disse udviklinger er eksponentielle og i løbet af det 21. århundrede vil lede frem til 

”singulariteten”, dvs. det tidspunkt, hvor kunstig intelligens er i stand til at regenerere og 

udvikle sig selv uafhængigt af mennesker. Dette standpunkt er dog yderst omdiskuteret10. 

Under alle omstændigheder vil de teknologiske muligheder uundgåeligt føre til, at teknologi 

og evne til at omstætte teknologiske muligheder til forretning i de kommende år vil spille 

en stadigt større rolle i ledelsesopgaven. Hvis fremtidens ingeniører samtidig formår at 

blive endnu bedre til at omsætte deres teknologiske viden og indsigt til strategisk handling, 

vil der være stort potentiale for, at flere ingeniører får en ledelseskarriere. 

 

6.2. Større anerkendelse af vigtigheden af sociale og emotionelle 

kompetencer hos ingeniører 

Vores undersøgelse peger på, at både ingeniørvirksomheders lederrekrutteringspolitikker 

og ingeniørers lederstil er fulgt med tiden. Ingeniørvirksomhederne fokuserer i højere grad 

end tidligere på de potentielle lederes leadership-kompetencer. Udnævnelse på baggrund 

af anciennitet, som tidligere var et hyppigt fænomen, findes næsten ikke mere.  

Samtidig anerkender ingeniørlederne i højere grad, at ledelse er en disciplin, og at sociale 

og emotionelle kompetencer er en integreret del af god ledelse:  

”Jeg har haft forskellige ledere. Både nogle, jeg syntes om og mindre om. Jeg 

tror, at dem, jeg har syntes mindre om, har være dem, som har været meget 

traditionelle ingeniører. De er blevet ledere, fordi de har fået anciennitet. De 

har måske ikke engang flair for at have med mennesker at gøre” (Leder af 

medarbejdere). 

                                           
10 For en opsummering af positionerne i diskussionen om singularitet, se Wikipedia, https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Technological_singularity#Non-AI_singularity  

https://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity#Non-AI_singularity
https://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity#Non-AI_singularity
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”Man bliver mere orienteret mod people skills. Det er ikke kun mænd, der 

sidder og nørder tal. Der er tendenser til, at branchen får lidt mere empatiske 

ledere” (Leder af medarbejdere). 

 

6.3. Mere fokus på ledelse og personlige kompetencer i uddannel-

serne 

Endelig er der i stigende grad fokus på, at ingeniørstuderende lærer samarbejds- og ledel-

seskompetencer gennem studiet. Dels findes ledelse som fag på et begrænset antal inge-

niøruddannelser. Men herudover arbejder man i de fleste uddannelser med at træne de 

studerendes personlige og almene kompetencer gennem projektarbejde og projektledelse, 

hvor ikke kun de umiddelbare fagtekniske resultater, men også samarbejdsprocesserne 

bliver emner for refleksion.  
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Bilag A: Metode 

I det følgende bilag beskrives metoden for de enkelte dele af undersøgelsen. Først præsenteres 

fremgangsmåden for registeranalysen, der har til formål at kortlægge antallet og fordelingen af 

antallet af ingeniørledere. Efterfølgende præsenteres de metodiske overvejelser, der relaterer 

sig til analysen af ingeniørlederes kompetencemæssige styrker og svagheder. 

 

1.1 Kortlægningen af antallet af ingeniørledere – registeranalysen 

I det følgende præsenteres metoden bag kortlægningen af ingeniørledere. Undersøgelsen er 

gennemført ved at kombinere en række variable fra to af Danmarks Statistiks registre. De to 

registre er: 

 Registret for højeste fuldførte uddannelse (UDDF-registret) 

 Registret for danskernes indkomstforhold (INDH-registret). 

 

UDDF-registret er inddraget for at adskille ingeniørpopulationen fra andre uddannelser. INDH-

registret benyttes til at identificere, hvor mange af de udskilte ingeniører der arbejder som le-

dere.  

 

1.1.1 Undersøgelsespopulationen – hvem er ingeniørerne? 

Undersøgelsespopulationen er udskilt på baggrund af variablen højeste fuldførte uddannelse fra 

INDH-registret. Undersøgelsespopulationen består af to grupper:  

 Ingeniører 

 Alle med tilsvarende uddannelsesniveau. 

 

Ingeniørgruppen består af ingeniører samt af en række naturvidenskabelige kandidater, som 

IDA har udvalgt. Uddannelserne dækker over diplomingeniører/professionsbachelorer, universi-

tetsbachelorer samt kandidat- og ph.d.-uddannede.  Gruppen ”Alle”, som ingeniørgruppen sam-

menlignes med, består af samtlige personer med uddannelser på de fire førnævnte niveauer.  

Den variabel, der benyttes til at udskille ingeniørgruppen, tager højde for, hvilken type af ud-

dannelse personen primært har studeret, og derfor bliver ingeniører/naturvidenskabelige, der 

har taget en masteruddannelse eller kandidatuddannelse i ledelse, også medtaget11.  

Det er udelukkende personer, der er en del af arbejdsstyrken, der indgår i undersøgelsespopu-

lationen. Andre grupper er frasorterede. 

                                           
11 Variablen kan dog ikke indfange ingeniører, der har læst en højere uddannelse inden for et andet fag. Fx en ph.d. i 
erhvervsøkonomi og ledelse, da de ikke vil optræde som teknisk uddannede i højeste fuldførte uddannelse, men derimod 
som samfundsvidenskabeligt uddannede. Det må dog formodes, at denne gruppe er meget begrænset, og at den opvejes 
af kandidater fra andre uddannelsesretninger, der har taget en teknisk orienteret ph.d., som højeste fuldførte uddan-
nelse. 
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For en samlet oversigt over hvilke uddannelser, der indgår i ingeniørgruppen, henvises til bilag 

B. 

 

1.1.2 Hvordan udskilles ledere fra andre medarbejdergrupper 

For at analysere hvor mange fra ingeniørgruppen der arbejder som ledere, benyttes variablen 

DISCO08 i kombination med variablen jobstatus. I de år i tidsserien, hvor DISCO08 ikke er til 

rådighed, benyttes DISCO8812. Ved hjælp af DISCO-koden er det muligt at indfange de personer, 

der arbejder inden for en virksomheds eller organisations overordnede ledelse. Til at indfange 

ledere i denne kortlægning benyttes DISCO-hovedgruppe 1 – ledelsesarbejde. DISCO-koder er 

kort beskrevet i nedenstående boks samt udførligt gennemgået i Danmarks Statistiks publikation 

”DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation13”.  

 

Boks 1.1: DISCO-koder 

Til hver person på arbejdsmarkedet er tilknyttet en DISCO-kode14, der angiver, hvilken type ar-
bejdsfunktion vedkommende udfører. Det er virksomhederne selv, der klassificerer deres medar-

bejdere15.  
 
Ved hjælp af DISCO-koden er det muligt at undersøge, hvorvidt en person arbejder som leder 
eller ikke gør. Koden for ledelsesarbejde i DISCO-08 (Hovedgruppe 1 – Ledelsesarbejde) indfanger 
kun de ledere, der arbejder med ledelse i over 50 % af deres arbejdstid på overordnet ledelses-
niveau.  

 
 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Faglig detailledelse 

Nogle medarbejdere har også ledelsesmæssige opgaver uden at tilhøre virksomhedens overord-

nede ledelse. Ledere på mellemniveau er i DISCO-08 kategoriseret i andre grupper end den, 

som den overordnede ledelse indgår i, og derfor kan disse ledere ikke indfanges ved hjælp af 

DISCO-variablen. I praksis er ledere på mellemniveau ofte klassificeret med samme DISCO-kode 

som de medarbejdere, de leder. Selvom lederen på mellemniveau måtte indgå i det daglige 

                                           
12 DISCO-88 er den tidligere version af DISCO-08. Selve begrebsmodellen og grundstrukturen i ledelsesgrupperne er de 

samme i DISCO-08 og DISCO-88. Der er enkelte forskelle i forhold til hovedkategori 1 ”Ledelsesarbejde”, da der er 

oprettet nogle yderligere inddelinger af ledelsesgrupperne i DISCO-08. Det gør ingen overordnet forskel ift. kortlægnin-

gens tidsserie, da ledelsesgrupperne er inddelt i ”Topledelse” og ”Ledelse”. I 2002 består gruppen ”Topledelse” dog både 

af personer, der udøver topledelse og øverste tværgående virksomhedsledelse. Gruppen består derfor af flere personer 

i 2002 end i de følgende år, hvor personer, der udøver tværgående virksomhedsledelse, er klassificeret under gruppen 

”Ledelse”. 
13 http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/16711/disco.pdf 
14 DISCO er den danske version af den internationale fagklassifikation, International Standard Classification of Occupa-
tions, ISCO, som udarbejdes af International Labour Organisation, ILO. 
15 Der er klare instruktioner til, hvorledes virksomheder skal klassificere deres medarbejdere. Da rapporteringen foregår 

manuelt i en stor del af virksomhederne, kan der altid være tilfælde, hvor der sker menneskelige fejlskøn. Derfor kan 

der være enkelte fejlrapporteringer fra virksomhedernes side om, hvilken DISCO-kode en medarbejder har. Grundet de 

klare instruktioner så betragtes DISCO-rapporteringerne dog som meget robuste og valide. 
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arbejde med sine kollegaer, så er det, som adskiller vedkommende fra andre medarbejdere med 

samme DISCO-kode, at personen bruger mere end halvdelen af sin arbejdstid på ledelsesmæs-

sige opgaver. Derfor anvendes – ud over arbejdsfunktionskoden DISCO – den supplerende va-

riabel jobstatus. Ved hjælp af jobstatus er det muligt at udskille mellemledere, der arbejder med 

ledelse i over 50 % af tiden. Ifølge Danmarks Statistik har ledere på mellemniveau ofte et bety-

deligt detailkendskab til de opgaver, som deres medarbejdere udfører. Den givne gruppe har 

typisk personaleansvar, men de kan også have et fagligt ansvar. Danmarks Statistik omtaler 

dem selv som faglige detailledere. På trods af at en stor andel mellemledere indfanges ved at 

kombinere arbejdsfunktionskoden DISCO med koden for jobstatus, så indgår alle undersøgel-

sens leadership pipeline-niveauer ikke i datagrundlaget. Det vil blive uddybet i det næste afsnit. 

 

1.1.3 Hvilke ledere indgår i undersøgelsens lederpopulation 

De ledere, der indgår i undersøgelsens datagrundlag, arbejder med det overordnede ledelses-

ansvar for en virksomheds eller organisations drift. Herudover bruger de mere end halvdelen af 

deres tid på ledelsesmæssige opgaver.  

Som beskrevet i forrige afsnit indgår også ledere, som ikke beskæftiger sig med den overordnede 

ledelse, men som arbejder med ledelse over halvdelen af tiden. Personerne er i datagrundlaget 

benævnt faglige detailledere, men kan også forstås som ledere på mellemniveau. Personerne 

har typisk samme DISCO-koder, som de personer de leder, men til forskel fra medarbejdere 

arbejder de med ledelse i over 50 % af tiden. I boksen nedenfor fremgår det, hvilke opgaver 

lederen på mellemniveau typisk beskæftiger sig med. Endvidere indgår også eksempler på stil-

lingsbetegnelser for denne gruppe. 

I bilag C er der en oversigt over de typer af ledelsesfunktioner, der indgår som ledelse i data-

grundlaget. 

Boks 1.2: Faglige detailledere/ledere på mellemniveau 

Faglige detailledere/ledere på mellemniveau er i DISCO-08 kategoriseret i hovedgrupperne 2-9, 
men kan udskilles ved hjælp af variablen jobstatus. Selvom den faglige detailleder/lederen på 
mellemniveau måtte indgå i det daglige arbejde med sine kollegaer, så er det, som adskiller 

hende/ham fra andre medarbejdere med samme DISCO-kode, at hun/han bruger mere end halv-
delen af sin arbejdstid på ledelsesmæssige opgaver. 
Opgaverne for den faglige detailleder/lederen på mellemniveau omfatter sædvanligvis:  
 

 Planlægning, organisering og koordinering af arbejdsopgaver på operationelt plan. 
 Kontrol af arbejdsopgaver udført af andre. 

 Instruktion af nye medarbejdere eller instruktion i forbindelse med nye opgaver. 
 Opgaver forbundet med registrering af arbejdstid, produktionsmål og kvalitet ved det 

udførte arbejde (af andre). 
 I mindre omfang at udføre de opgaver, som sædvanligvis udføres af andre almindelige 

medarbejdere. 
 
Stillingsbetegnelser for ledere på mellemniveau kan fx være: inspektør, supervisor, kontorleder, 

regnskabsleder eller driftsleder og i den offentlige sektor tillige fx leder eller mellemleder. 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik 
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DISCO giver ikke mulighed for at henføre ingeniørlederne til de tre ledelsesniveauer i Leadership 

Pipeline, der arbejdes med i kompetenceanalysen, da DISCO hovedsageligt er struktureret efter 

funktioner.  

 

1.1.4 Hvilke ledere indgår ikke i undersøgelsen 

Som beskrevet er der også nogle personer, der arbejder med ledelse, som ikke indgår som 

ledere i datagrundlaget. I henhold til leadership pipeline er det primært ledere, der arbejder med 

medarbejderledelse, som ikke indgår. Det gør de ikke, da det kun er personer, hvor ledelsesop-

gaven optager mere end 50 % af tiden, der indgår som ledere i datagrundlaget. Dette er ikke 

altid tilfældet for ledere af medarbejdere, der ofte kan have betydelige operationelle opgaver og 

ansvarsområder. Endvidere vil teamledere typisk heller ikke indgå som ledere i datagrundlaget, 

da de hverken arbejder med den overordnede ledelse i virksomheder og organisationer og ofte 

har betydelige operationelle arbejdsopgaver, der bevirker, at de ikke arbejder med ledelse i over 

50 % af tiden. I de fleste tilfælde er teamledere klassificerede i DISCO-hovedgruppe 2 -  Arbejde, 

der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område – i kombination med en 

jobstatuskode, der indikerer, at de har et særligt ansvar. Et ansvar, der dog ikke er tilstrækkeligt 

til, at de statistisk kan grupperes som ledere. 

Endvidere indgår personer, der arbejder som ledere i virksomheder med under ti medarbejdere, 

som hovedregel ikke i datagrundlaget. Det gør de ikke, da virksomheder med færre end ti an-

satte ikke har krav om at indrapportere DISCO-koder til Danmarks Statistik. 

 

1.2 Ingeniørlederens DNA – kompetenceanalysen 

Kompetenceanalysen har omfattet tre dataindsamlingsaktiviteter. 

 Indledende litteraturgennemgang 

 Højniveauworkshop 

 360 graders-casestudier. 

Samlet har disse tre elementer genereret viden om, hvilke arbejdsopgaver og kompetencekrav 

ingeniørledere er udsat for, og hvilke særlige ledelsesmæssige styrker og udfordringer de har. 

 

1.2.1 Litteraturgennemgang 

Indledningsvis blev der gennemført en kort indsamling og analyse af eksisterende viden fra 

Danmark og fra udlandet om ingeniøren som leder (se bibliografien bagest i rapporten). Kilderne 

har bl.a. været IDA’s egne materialer samt dansk og internationalt publicerede artikler, rappor-

ter m.v. Gennemgangen af den eksisterende litteratur på området indgår som baggrundsmate-

riale til at udvikle hypoteser om ingeniørers styrker og svagheder som ledere samt til at belyse 

kompetencekravene til ingeniørledere. Viden fra litteraturgennemgangen er endvidere blevet 

anvendt som baggrundsviden til at tilrettelægge højniveauworkshoppen samt til at kvalificere 



 

 

72 

spørgerammerne for de interview, der blev anvendt i caseundersøgelsen. Endelig er kompeten-

ceprofilerne opbygget omkring en sammenligning af kompetencekrav, som er identificeret i lit-

teraturen, og ingeniørledernes egne vurderinger af styrker og svagheder i forhold til ledelse. 

 

1.2.2 Højniveauworkshop 

Efter litteraturgennemgangen og inden caseundersøgelsen blev der afholdt en højniveauwork-

shop. Højniveauworkshoppen havde til formål at kvalificere hypoteser om ingeniørlederens DNA, 

som var fremkommet af det indledende litteraturstudie. 

 

Boks 1.3: Hvad er en højniveauworkshop? 

En højniveauworkshop samler en gruppe af personer med omfattende viden om et særligt gen-
standsfelt med det formål at udnytte deres indsigt og få generet ny viden på feltet.  

 

 

På højniveauworkshoppen blev en række personer med stor viden om ingeniører som ledere og 

de tilhørende kompetencekrav samlet. På workshoppen blev gruppen forelagt de foreløbige hy-

poteser om ingeniørlederes kompetencer, styrker og svagheder i forhold til de krav, der stilles 

til nutidens ledere. Herefter blev der på tværs af deltagerne udarbejdet en række reviderede 

hypoteser om ingeniørlederes kompetencemæssige styrker og svagheder. De reviderede hypo-

teser blev efterfølgende inkorporeret i spørgerammerne til de efterfølgende caseinterview. 

Workshoppen blev faciliteret af konsulenter fra Teknologisk Institut og afholdt i IDA Mødecenter 

fredag den 13. marts. Deltagerne var følgende: 

 

Boks 1.4: Deltagerliste for højniveauworkshop 

Eksterne deltagere 
Hans Aage Hjuler, Administrerende direktør, Danish Power Systems 
Helle Kayerød, Direktør og ejer, Kreaps 
Niels Christian Nielsen, Bestyrelsesformand i flere internationale virksomheder 

Gregers Pedersen, HR-Chef, Aarsleff 
Birgitte Rasmussen, Associate principal, Heidrick & Struggles 
Ulla Røttger, Administrerende direktør, Amager Ressource Center 
Søren Salomo, Institutdirektør, DTU Management Engineering 
Jens Taarnskov, Områdedirektør, KMD 
Peter Tolstoy, HR-Partner, Novozymes 

 

Deltagere fra Ingeniørforeningen IDA 
Frida Frost, Formand for IDA 
Carl Aage Dahl, Administrerende direktør, IDA 
Peter Leth, Områdedirektør – Ledelse, Karriere & Kompetence, IDA 
Vibeke Ahlmann, Chefkonsulent, IDA 
 

Facilitatorer fra Teknologisk Institut 
Johan Olivier Secher, Konsulent, Teknologisk Institut 
Hanne Shapiro, Innovationschef, Teknologisk Institut  
Stig Yding Sørensen, Centerchef, Teknologisk Institut  
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1.2.3 Casestudier 

Sidste led i kompetenceanalysen bestod af interview i seks virksomheder, hvor ingeniører arbej-

der som ledere. Formålet med casestudierne var at få uddybet de tendenser, udsagn og hypo-

teser, der blev identificeret i litteraturen og på højniveauworkshoppen. 

 

Analyseramme 

Som analyseramme for caseinterviewene anvendte vi en kombination af ”leadership pipeline” og 

en tredeling af ledelsesopgaven i management-, leadership- og eksportopgaver. De to begrebs-

apparater gennemgås i nærværende rapports kapitel fire.  

I de enkelte interview er lederne blevet bedt om at forholde sig til, hvor meget de forskellige 

typer af arbejdsopgaver typisk vægter. I praksis blev de bedt om at udfylde et lagkagediagram 

og sætte procenter på, hvor meget arbejdstid de bruger på de forskellige opgavefelter. Efterføl-

gende blev de spurgt om, på hvilke ledelsesfelter og hvorfor de qua deres ingeniørbaggrund har 

særlige styrker, og hvor og hvorfor de føler sig udfordret.  

Tredelingen af arbejdsopgaver i management, leadership og ekspert anvendes også til at struk-

turere analysens resultater samt til at opstille kompetenceprofiler for ingeniørledere. 

 

Udvælgelse af virksomheder 

På baggrund af resultaterne fra den registerbaserede kortlægning af, hvilke brancher ingeniør-

lederne typisk er ansat i, og et ønske om at favne både ”klassiske” og atypiske ingeniørvirksom-

heder, udvalgte IDA og Teknologisk Institut en række virksomheder, som casestudierne skulle 

foregå i. Kriterierne for udvælgelsen fremgår af boks 1.5. 

 

Boks 1.5: Kriterier for udvælgelse af casevirksomheder 

Virksomhederne skulle befinde sig inden for en af følgende brancher: 

 
 Industri, råstoffer, forsyning 
 Erhvervsservice, rådgivning 
 Bygge og anlæg 
 Handel og transport, hotel og restauration. 

 
Herudover skulle virksomhederne være fordelt, så følgende typer af virksomheder var repræsen-

teret: 
 

 Videnservicevirksomhed 
 Produktionsvirksomhed 

 ”Utraditionel” ingeniørvirksomhed. 
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Følgende virksomheder indgik i undersøgelsen: 

Boks 1.6: Casevirksomheder 

 Alectia A/S, Erhvervsservice/rådgivning – Bygge og anlæg, Videnservice 
 Coop Danmark A/S, Handel og transport, hotel og restauration, “Utraditionel ingeniørvirk-

somhed 
 Glunz & Jensen A/S, Industri/råstoffer/forsyning, Produktionsvirksomhed 

 Grontmij A/, Erhvervsservice/rådgivning – Bygge og anlæg, Videnservice 
 Terma A/S, Erhvervsservice/rådgivning, Produktionsvirksomhed 
 TREFOR, Industri/råstoffer/forsyning, Produktionsvirksomhed. 

 

 

360-graders interview 

Der blev gennemført i alt 25 interview i de seks virksomheder. Ved at gennemføre flere interview 

i den samme virksomhed blev det muligt at nuancere de interviewede ingeniørlederes forståelse 

af egne opgaver, kompetencer, styrker og svagheder med udsagn og vurderinger fra deres egne 

ledere såvel som fra deres underordnede.  

I alle undtagen en virksomhed var det muligt at belyse alle led i leadership pipeline ved at 

interviewe hver leder om sine egne kompetencer samt om kompetencerne hos vedkommendes 

overordnede og underordnede leder. Herudover interviewede vi også en ledende HR-medarbej-

der i de virksomheder, hvor det var muligt. Formålet med disse interview var at opnå et bredere 

perspektiv på virksomhedens ingeniørledere. Desuden gav dette interview i nogle tilfælde mu-

lighed for en sammenligning mellem ingeniørledere og ledere med anden uddannelsesmæssig 

baggrund. Endelig blev medarbejdere også interviewet for at give yderligere viden om, hvilke 

styrker og udfordringer ingeniørledere har. De gennemførte medarbejderinterview fokuserede 

primært på ledere af medarbejdere, da medarbejderne havde størst viden og indblik i denne 

type lederes kompetencemæssige styrker og svagheder. Tabellen nedenfor viser, hvorledes te-

maerne blev behandlet i de enkelte interview. 

 

Tabel 3: Oversigt over interviewtemaer 

Informant 

Emne 
Topleder 

Leder af  

ledere 

Leder af 

medarbej-

dere 

Medarbej-

der 

Ledende 

HR-repræ-

sentant 

Egen ledelsesopgave op-

delt på management, 

leadership og ekspertop-

gaver 

     

Egne kompetencemæs-

sige styrker og svaghe-

der i forhold til den tre-

delte ledelsesopgave  
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Underordnede lederes 

kompetencemæssige 

styrker og svagheder i 

forhold til den tredelte 

ledelsesopgave  

     

Overordnede lederes 

kompetencemæssige 

styrker og svagheder i 

forhold til den tredelte 

ledelsesopgave 

     

Ingeniørers kompeten-

cemæssige styrker og 

svagheder i forhold til le-

delse på hvert niveau i 

leadership pipeline 

     

Ingeniørers generelle 

kompetencemæssige 

styrker og svagheder i 

forhold til den tredelte 

ledelsesopgave 

     

 

Samlet skabte de gennemførte caseinterview mulighed for at opnå et 360-graders perspektiv på 

ingeniørlederes styrker og svagheder. 

Det skal bemærkes, at virksomhedernes selv udpegede de ledere, som blev interviewet. Det kan 

dermed ikke udelukkes, at vi har haft adgang til ledere, som virksomhederne selv anser som 

særligt gode ledere. Det betyder modsat, at når disse ledere har peget på kompetencemæssige 

udfordringer, som de selv oplever, kan man antage, at andre ingeniørledere i endnu højere grad 

også støder ind i disse udfordringer. 

I praksis blev der udarbejdet fem forskellige versioner af spørgerammen, så de hver især var 

tilpasset de tre leadership pipeline-niveauer samt medarbejder- og HR-niveauet. Interview-

guiden var opbygget som semistruktureret. De gennemførte interview startede eksplorerende 

og bevægede sig så løbende over mod en mere struktureret og hypotesetestende tilgang. Ind-

ledningsvis blev ingeniørlederne bedt om at forholde sig til dem selv. Herefter blev de anmodet 

om at forholde sig til andre ingeniørledere, som de har arbejdet sammen med. Medarbejdere og 

HR-repræsentanter blev kun interviewet om ingeniørledere og ikke om dem selv. 

Der har i interviewene været særligt fokus på, hvornår ledernes ingeniøruddannelse kommer i 

spil, og hvornår det i højere grad er supplerende uddannelse, kurser mv. og personlige kompe-

tencer, som de trækker på, så det bliver tydeligere, hvilke styrker og svagheder der kan relateres 

til ingeniøruddannelsen. 

Hvert enkelt interview varede cirka en time.  
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Bilag B: Oversigt over uddannelser, der indgår som ingeniører i data-

grundlaget for kortlægningen af ingeniørledere 

 

Teknisk u.n.a. (ml.lang vidg.) - udvekslingstud. 50590005  Diplomingeniører 

Modulordning,teknikuming. 50590010   

Diploming.prof.bach una 50590010  

Naturvidenskabe-
lig bachelor 

Diplomingeniør prof.bach 50590010   

Akademiingeniør 50590010  Teknisk bachelor 

Ingeniør una 50590010   

Proces-innovation,ing.prof.bach. 50590015  

Naturvidenskabe-
lig kandidat 

Teknisk (mvu) ivu 50590090   

Business development,ing.prof.bach. 50591210  Teknisk kandidat 

Eksportingeniør,ing.prof.bach. 50591210   

Levnedsmiddelingeniør 50591410  

Naturvidenskabe-
lig Ph.d. 

Fødevareanalyse,ing.prof.bach. 50591415   

Sundheds- omsorgsteknologi,ing.prof.bach. 50591510  Teknisk Ph.d. 

Maskinretning,teknikuming. 50592010   
Produktion,teknikuming. 50592010   
Maskin,ing.prof.bach. 50592010   
Produktion,ing.prof.bach. 50592010   
Maskin,akademiing. 50592010   
Industri,akademiing. 50592010   
Teknisk manager offshore,prof.bach. 50592020   
Materialeteknologi,ing.prof.bach. 50592025   
Global management-manufacturing,ing.prof.bach. 50592030   
Elektroteknik,teknikuming. 50592510   
Stærkstrøm,ing.prof.bach. 50592510   
Svagstrøm,ing.prof.bach. 50592510   
Elektronik-IT,ing.prof.bach. 50592510   
Information,akademiing. 50592510   
Elektro,akademiing. 50592510   
Energi,akademiing. 50592510   
IT,ing.prof.bach. 50592515   
IT datamatiker,ing.prof.bach. 50592545   
Trafik-transport,ing.prof.bach. 50592555   
Kemi,ing.prof.bach. 50593010   
Kemi,akademiing. 50593010   
Bæredygtig energiteknik,ing.prof.bach. 50593015   
Bygning,teknikuming. 50594510   
Bygning,ing.prof.bach. 50594510   
Bygning,akademiing. 50594510   
Bygning,akademiing. 50594510   
Anlæg,akademiing. 50594510   
Arktisk teknologi,ing.prof.bach. 50594520   
Bo-byg,ing.prof.bach. 50594525   
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Datamatik, diploming.prof.bach. 50592520   
Information, diploming.prof.bach. 50592530   
Bioteknologi, diploming.prof.bach. 50593035   
Nanoteknologi, diploming.prof.bach. 50593040   
Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach. 50594545   
Integreret design, dimplomingeniør prof.bach. 50596020   
Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach. 50596025   

    

Naturvidenskab u.n.a. (bachelor) - udvekslingstud. 60350010   

Naturvidenskab,bach. 60350010   

Teknik-naturvidenskab (AAU),basis bach. 60350020   

Naturvidenskab (RUC),basis bach. 60350030   

Naturvidenskab (bach) ivu 60350090   

Matematik,bach. 60351010   

Matematiske fag,bach. 60351015   

Matematik-økonomi,bach. 60351020   

Forsikringsmatematik,bach. 60351040   

Anvendt matematik,bach. 60351045   

Datalogi,bach. 60352010   

Informationsteknologi,bach. 60352011   

Informatik (datalogi),bach. 60352012   

Medialogi,bach. 60352015   

Digitale medier-design,bach. 60352016   

Softwareudvikling,bach. 60352020   

Naturvidenskab-IT,bach. 60352025   

Global virksomhedsinformatik,bach. 60352030   

Statistik,bach. 60352510   

Forsikringsvidenskab,bach. 60353010   

Fysik,bach. 60354010   

Biofysik,bach. 60354020   

Geofysik,bach. 60354030   

Teknisk fysik,bach. 60354035   

Astronomi,bach. 60354510   

Kemi,bach. 60355010   

Kemi-teknologi,bach. 60355015   

Miljøkemi,bach. 60355020   

Medicinalkemi,bach. 60355025   

Biokemi,bach. 60355030   

Geografi,bach. 60356010   

Geografi-kultur,bach. 60356020   

Geografi-natur,bach. 60356030   

Geoinformatik,bach. 60356040   

Geologi,bach. 60356510   

Meteorologi,bach. 60357010   

Nanoteknologi,bach. 60357510   
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Nanobioscience,bach. 60357510   

Biologi,bach. 60358010   

Almen biologi,bach. 60358015   

Biologi,industribach. 60358020   

Miljøbiologi,bach. 60358025   

Molekylærbiologi,bach. 60358030   

Biologi-bioteknologi,bach. 60358035   

Bioteknologi,ing.bach. 60358040   

Biokemi-molekylær biologi-kemi,bach. 60358043   

Biokemi-molekylær biologi,bach. 60358044   

Molekylær biomedicin/-medicin,bach. 60358045   

Idræt/Idræt og sundhed,bach. 60358510   

    

Teknisk u.n.a. (bachelor) - udvekslingstud. 60590010   

Ingeniør una,bach. 60590010   

Humanistisk-teknologisk (RUC),basis bach. 60590015   

Teknisk (bach.) ivu 60590090   

Teknoantropologi,bach. 60590510   

Sundhedsteknologi,bach 60591505   

Industri-maskin,ing.bach. 60592010   

Energi,bach. 60592015   

Software engineering,ing.bach. 60592525   

Internetteknologier-computersystemer,ing.bach. 60592526   

Elektronik og datateknik,ing.bach. 60592527   

IT-kommunikation-medieteknologi,bach. 60592530   

IT og kommunikationsteknologi,bach. 60592531   

Geofysik-rumteknologi,ing.bach. 60592532   

Robotteknologi,ing.bach. 60592533   

IT-informatik,ing.bach. 60592535   

Datateknik,bach.scient. 60592540   

Teknisk videnskab-mekatronik,ing.bach. 60592542   

Elektronik og IT, ing.bach. 60592545   

Elektronik-IT,ing.bach. 60592545   

Produkt-designpsykologi,bach. 60592550   

Lærings- oplevelsesteknologi,bach. 60592555   

Velfærdsteknologi,bach. 60592560   

Energiteknologi,bach. 60592565   

Sundhed-produkt,ing.bach 60594010   

Kemi-miljø,ing.bach. 60594010   

Kemiteknologi,bach. 60594020   

Miljøteknologi,bach. 60594030   

Byggeteknologi,ing.bach. 60594510   

Bygge-anlæg,ing.bach 60594510   

Infrastruktur,bach. 60594515   
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Bygningsdesign,bach. 60594520   

Indeklima-energi,ing.bach. 60594525   

Bygge- anlægskonstruktion,ing.bach. 60594530   

Veje-trafik,ing.bach. 60594535   

Vand-miljø,ing.bach. 60594540   

Medicin-teknologi,ing.bach. 60595010   

Bioteknologi,ing.bach. 60595510   

Bæredygtig bioteknologi,bach. 60595515   

Teknisk biomedicin,ing.bach. 60595520   

Arkitektur-design,ing.ba 60596005   

Design-innovation,ing.bach. 60596015   

Nanoteknologi,ing.bach. 60597510   

Humanistisk-teknologisk, bach. 60590016   

Produktionsudvikling, civiling.bach. 60590020   

Globale forretningssystemer, ingeniør bach. 60592524   

Fysik og teknologi, ingeniør bach. 60592528   

Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach. 60592529   

Teknisk videnskab (matematik-teknologi), ingeniør bach. 60592546   

Kemi og bioteknologi, ingeniør bach. 60594015   

Bæredygtigt design, ingeniør bach. 60596025   

Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach. 60596030   

Produktudvikling og innovation, ingeniør bach. 60596031   

Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach. 60597511   

    

Mag.scient. una 65350005   

Naturvidenskab fleksibel,master 65350007   

Naturvidenskab u.n.a. (lang vidg.) - udvekslingstud. 65350010   

Naturvidenskab kombineret (AAU),kand. 65350010   

Matematisk-fysisk faggruppe,kand. 65350010   

Naturvidenskab una,kand.2år 65350010   

Eksakt videnskabshisorie,kand.2år 65350010   

Klimaforandringer,kand.2år 65350012   

Naturvidenskab,bifag/sidefag 65350030   

Naturvidenskab,sidefag 65350035   

Naturvidenskab,supplering 65350040   

Naturvidenskab (RUC),basis 65350045   

Naturvidenskab,grundudd.kand. 65350046   

Teknik- naturvidenskab (AAU),basis 65350050   

Naturvidenskab (lvu) ivu 65350090   

Matematik,kand.2år 65351005   

Matematik-økonomi,kand. 65351025   

Matematik-økonomi,kand.2år 65351025   

Matematik-økonomi,kand.2år 65351025   

Kryptologi,master 65351030   
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Matematik,master 65351035   

Forsikringsmatematik,kand.2år 65351040   

Anvendt matematik,kand.2år 65351042   

Matematisk planlægning,kand.2år 65351045   

Matematisk modellering,master 65351050   

E-science,kand.2år 65351055   

IT-organisation,master 65352007   

IT-softwarekonstruktion,master 65352008   

Softwareudvikling,master 65352009   

Administrativ databehandling,kand.2år 65352010   

Datalogi (IT),kand.2år 65352010   

Datalogi,kand.2år 65352010   

Informatik (datalogi),kand.2år 65352011   

Maskinintelligens,kand.2år 65352012   

Datahåndtering,kand.2år 65352013   

Medialogi,kand.2år 65352027   

Neuroscience-neuroimaging,kand.2år 65352040   

Teknisk informationsteknologi,kand.2år 65352048   

Information technology (MI),master 65352049   

Information technology (MI),master 65352049   

IT una,kand.2år 65352050   

IT (MIT),master 65352051   

IT-software,kand.2år 65352055   

IKT-læring,master 65352058   

IT design-kommunikation-medie,kand.2år 65352060   

IT-produktudvikling,kand.2år 65352061   

IT elektronisk handel,kand.2år 65352065   

IT tværfaglig informatik,kand.2år 65352070   

Internetteknologi,kand.2år 65352075   

IT-handel,master 65352079   

Multimedia science,kand.2år 65352080   

Multimedia science (MMS),master 65352081   

Multimedia science (MMS),master 65352081   

Computer-mediated communication (MCC),master 65352082   

Computer-mediated communication (MCC),master 65352082   

Multimedieteknologi,kand.2år 65352085   

Multimedieteknologi (MITM),master 65352086   

Design-kommunikation-medie,master 65352087   

Internet-software,master 65352088   

IT-interaktionsdesign-multimedier,master 65352089   

IT-kommunikation-organisation (MITKO),master 65352090   

Statistik,kand.2år 65352510   

Anvendt statistik,master 65352530   

Forsikringsvidenskab,kand. 65353010   
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Forsikringsvidenskab,kand.2år 65353010   

Fysik,kand.2år 65354010   

Fysik,master 65354030   

Teknisk fysik,kand.2år 65354035   

Material science,master 65354045   

Biofysik,kand.2år 65354050   

Materialefysik-kemi,kand.2år 65354055   

Astronomi,kand.2år 65354510   

Kemi,kand.2år 65355010   

Medicinalkemi,kand.2år 65355030   

Vand-miljø,kand.2år 65355045   

Biokemi,kand.2år 65355050   

Miljøkemi,kand.2år 65355055   

Miljøkemi,kand.2år 65355055   

Miljøstudier,master 65355060   

Geografi,kand. 65356010   

Geografi,kand.2år 65356010   

Integreret planlægning,master 65356025   

Technology management (MTM),master 65356055   

Technology management (MTM),master 65356055   

Geologi,kand. 65356510   

Geologi,kand.2år 65356510   

Geovidenskab,master 65356530   

Geofysik,kand.2år 65357010   

Geofysik,kand.2år 65357010   

Geodæsi,kand.2år 65357070   

Nanoteknologi,kand.2år 65357510   

Nanobioscience,kand.2år 65357510   

Biologi,kand. 65358010   

Biologi,kand.2år 65358010   

Biologi,kand.2år 65358010   

Miljøvidenskab,master 65358034   

Miljøbiologi,kand.2år 65358036   

Biokemi-molekylær biologi-kemi,kand.2år 65358043   

Biokemi-molekylær biologi,kand.2år 65358044   

Almen biologi,kand.2år 65358046   

Molekylær biologi (RUC),kand.2år 65358048   

Molekylærbiologi,kand.2år 65358048   

Molekylær biomedicin,kand.2år 65358049   

Humanbiologi,kand.2år 65358050   

Bioanalyse-klinisk kemi,master 65358053   

Bioinformatik,kand.2år 65358055   

Miljørisiko,kand.2år 65358060   

Forest ecosystems-nature-society,kand.2år 65358062   
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Naturforvaltn. landskab-biodiversitet-planlægn.,kand.2år 65358065   

Biologi-bioteknologi,kand.2år 65358082   

Bioteknologi,kand.2år 65358084   

Medicinalbiologi,kand.2år 65358086   

Parasitologi,kand.2år 65358087   

Risikostyring miljø-sundhed, master 65358090   

Legemsøvelser,kand. 65358510   

Idræt/Idræt og sundhed,kand.2år 65358510   
Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsviden-
skab,kand.2år 65358510   

Humanfysiologi,kand.2år 65358510   

Idrætsteknologi,kand.2år 65358515   

Idræt-velfærd,master 65358530   

Fitness-træning,master 65358535   

Pædagogikum i matematik 65359830   

Pædagogikum i datalogi 65359832   

Pædagogikum i fysik 65359834   

Pædagogikum i kemi 65359836   

Pædagogikum i geografi 65359838   

Pædagogikum i biologi 65359840   

Pædagogikum i legemsøvelser 65359842   

    

Teknisk u.n.a. (lang vidg.) - udvekslingstud. 65590005   

Teknisk una,kand.2år 65590005   

Teknisk-fleksibel,master 65590007   

Civilingenør una,civ.ing.2år 65590010   

Civilingeniør una 65590010   

Civil- akademiingeniør (AAU) 65590010   

Biosystemteknologi,civ.ing.2år 65590015   

Teknisk kombination (AAU),kand. 65590020   

Teknisk,supplering 65590030   

Management of technology (MMT),master 65590040   

Teknisk (lvu) ivu 65590090   

Teknologi-ledelse,civ.ing.2år 65591010   

Fødevareteknologi,civ.ing.2år 65591410   

Integrerede fødevarestudier,kand.2år 65591415   

Sundhedsteknologi,civ.ing.2år 65591510   

Maskin,civ.ing.2år 65592010   

Maskin,civ.ing. 65592010   

Industri,civ.ing. 65592010   

IT-produktdesign,kand.2år 65592011   

Energi,civ.ing.2år 65592012   

Europæisk vindenergi,civ.ing.2år 65592015   

Vindenergi,civ.ing.2år 65592017   
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Industriel produktion,civ.ing.2år 65592025   

Teknologibaseret forretningsudvikling,civ.ing.2år 65592030   

Elektronik-IT,civ.ing.2år 65592505   

Elektronik,civ.ing. 65592510   

Energi,civ.ing. 65592510   

Information,civ.ing. 65592510   

Robotteknologi,civ.ing.2år 65592511   

Netværk og distribuerede systemer, civ.ing.2år 65592512   

Regulering og automation,civ.ing.2år 65592513   

Trådløse kommunikationssystemer, civ.ing.2år 65592514   

Elektro,civ.ing.2år 65592515   

Procesteknologi,civ.ing.2år 65592515   

Vision-grafik-interaktive systemer,civ.ing.2år 65592516   

Indlejrede softwaresystemer,civ.ing.2år 65592517   

Akustik og audioteknologi,civ.ing.2år 65592518   

Signalbehandling og beregning,civ.ing.2år 65592519   

IT,civ.ing.2år 65592520   

Datateknik,civ.ing. 65592520   

Datateknik,civ.ing.2år 65592520   

Software engineering,civ.ing.2år 65592522   

Informationsteknologi,civ.ing.2år 65592523   

Informations- og kommunikationsteknologi,master 65592524   

Mobil internet communication (MIC),master 65592525   

Sundhedsinformatik,master 65592526   

Transport-logisitk,civ.ing.2år 65592527   

Teknisk geologi,kand.2år 65592530   

Geofysik-rumteknologi,civ.ing.2år 65592532   

IT-informatik,civ.ing.2år 65592535   

Telekommunikation,civ.ing.2år 65592536   

Produkt-designpsykologi,kand.2år 65592540   

Mekatronik,civ.ing.2år 65592542   

Innovativ kommunikationsteknik-entrepreneurskab,civ.ing. 65592545   

Lyd-akustisk teknologi,civ.ing.2år 65592550   

Fotonik,civ.ing.2år 65592552   

Lærings- oplevelsesteknologi,civ.ing.2år 65592555   

Velfærdsteknologi,civ.ing.2år 65592560   

Energiteknologi,kand.2år 65592565   

Kemi,civ.ing. 65594010   

Kemi,civ.ing.2år 65594015   

Bæredygtig bioteknologi,civ.ing.2år 65594016   

Miljø,civ.ing.2år 65594020   

Akvatisk videnskab -teknologi,kand.2år 65594021   

Kemisk-biokemisk teknologi,civ.ing.2år 65594025   
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Kemi-miljø,civ.ing.2år 65594030   

Olie- gasteknologi,civ.ing.2år 65594035   

Bygge-anlæg,civ.ing.2år 65594505   

Bygning (DTU),civ.ing. 65594510   

Bygning-almen,civ.ing. 65594510   

Bygning (AAU),civ.ing. 65594510   

Bygning,civ.ing.2år 65594515   

Anlæg,civ.ing. 65594520   

Indeklima-energi,civ.ing.2år 65594525   

Ledelse af byggeri,master 65594530   

Byggeledelse,civ.ing.2år 65594531   

Byggeledelse,kand.2år 65594532   

Ledelse-informatik i byggeriet,kand.2år 65594533   

Bygningsdesign,civ.ing.2år 65594534   

Bygge- anlægskonstruktion,civ.ing.2år 65594535   

Byggeteknologi,civ.ing.2år 65594536   

Holdbarhed-reparation betonkonstruktion,master 65594540   

Veje-trafik,civ.ing.2år 65594545   

Arktisk teknologi,master 65594550   

Brandsikkerhed,master 65594555   

Informatik-teknisk-industriel IT,master 65594560   

Vindenergi,master 65594563   

Teknisk-videnskabelig miljøvurdering,master 65594564   

Teknisk miljøledelse,master 65594565   

Miljø- energiret,master 65594566   

Byggeri (AAU),civ.ing.2år 65594570   

Bæredygtig energi,civ.ing.2år 65594571   

Bæredygtig byudvikling,civ.ing.2år 65594572   

Vand-miljø,civ.ing.2år 65594575   

Bygningsinformatik,kand.2år 65594580   

Medicin-teknologi,civ.ing.2år 65595010   

Farmateknologi,civ.ing.2år 65595015   

Bioteknologi,civ.ing.2år 65595510   

Bioteknologi,master 65595511   

Arkitektur,civ.ing.2år 65596005   

Design-innovation,civ.ing.2år 65596015   

Industrielt design,civ.ing.2år 65596020   

Urbant design,civ.ing2år 65596025   

Globalt systemdesign,kand.2år 65596030   

Universelt design-tilgængelighed,master 65596035   

Service systems design,kand.2år 65596040   

Nanoteknologi,civ.ing.2år 65597510   

Materiale- og procesteknologi, civiling.cand.polyt. 65590012   
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Virksomhedssystemer,civiling.kand. 65590037   

Konstruktionsteknik, civilingenør 65590515   

Biomedicinsk teknologi, civiling. cand.polyt. 65591525   

Materialeteknologi, civiling.cand.polyt. 65592018   

Værdikæder og innovationsledelse, civiling.cand.polyt. 65592031   

Værdikæder og teknisk ledelse 65592032   

Bæredygtig energiteknik, civiling. cand.polyt. 65592035   

Matematik-teknologi, civiling.cand.polyt. 65592521   

Fysik og teknologi, civiling.cand.polyt. 65592528   

Lyd- og musikteknologi, civiling.cand.polyt. 65592529   

Matematisk modellering og computing, civiling.cand.polyt. 65592531   

Digitale medieteknologier, civiling. cand.polyt. 65592537   

Optik og elektronik, kand. 65592553   

Kemiteknik, civiling.cand.polyt. 65594011   

Bioinformatik og systembiologi, civiling. cand.polyt. 65594026   

Miljøteknologi, civiling.cand.polyt. 65594027   

Bygningers energidesign, cand.scient.techn. 65594537   

Medicinsk bioteknologi, civiling.cand.polyt. 65595512   

Kemi og bioteknologi, civiling.cand.polyt. 65595514   

Bæredygtig bioteknologi, civiling.cand.polyt. 65595516   

Bæredygtigt design, civiling.cand.polyt. 65596045   

Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand. 65596050   

Fysik og nanoteknologi, civiling.cand.polyt. 65597511   

Nanomaterialer og nanofysik, civiling.cand.polyt. 65597512   

Nanobioteknologi, civiling.cand.polyt. 65597513   

    

Dr.scient. 70350005   

Naturvidenskab,ph.d. 70350010   

Matematik-økonomi,ph.d. 70350020   

Naturvidenskab (ph.d.) ivu 70350090   

    

Dr.techn. 70590005   

Teknik,ph.d. 70590010   
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Bilag C: Oversigt over de ledelsesformer, der indgår som ledelse i data-

grundlaget for kortlægningen af ingeniørledere 

Lederkategorier markeret med gult indgår som selvstændig kategori i datagrundlaget. Alle un-

derkategorier indgår som en del af de kategorier, der er markeret med gult. Ud over de neden-

stående grupper markeret med gult, så indgår også faglige detailledere/mellemledere som en 

selvstændig lederkategori i datagrundlaget. 
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Bilag D: Brancheinddelinger 
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