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1. Indledning 

IDA Grøn Teknologi (tidligere Selskabet for Grøn Teknologi) har som del af IDA’s temaår Global Cooperation 
gennemført et analysearbejde, der skal bidrage til større viden om de miljøkompetencer, som ingeniører 
har behov for, når de arbejder i en global kontekst – ikke mindst når ingeniører arbejder i eller sammen 
med virksomheder i lande med mindre udviklede miljøkompetencer og miljøregulering end Danmark – 
f.eks. udviklingslande og ny-industrialiserede lande. Miljøkompetence forstås i rapporten både som miljø- 
og arbejdsmiljøkompetencer. Fokus i analysen er på ingeniører, der arbejder med 

• indkøb af råvarer, komponenter, færdigvarer m.m. hos leverandører i andre lande 
• udvikling og eksport af produkter med negative eller positive sundheds- og miljøpåvirkninger til 

andre lande 
• miljøforhold på produktionsanlæg i andre lande 
• rådgivning af myndigheder, virksomheder m.fl. i andre lande 

Ingeniører i sådanne jobfunktioner vil opleve store udfordringer, fordi de skal kunne vurdere miljø- og 
arbejdsmiljøforhold, offentlig regulering m.m. i lande med andre sprog og med andre sociale og politiske 
karakteristika (f.eks. med større magtdistance mellem ledere og medarbejdere, tendens til ikke at stille 
spørgsmål ved manglende viden, kollektivt pres for at acceptere usikre vilkår af hensyn til beskæftigelse, 
indtægter m.m.). 

Dette stiller disse ingeniører over for store udfordringer med at etablere dialog om miljø- og 
arbejdsmiljøforhold i andre lande med samarbejdspartnere, myndigheder, miljøorganisationer m.m. Der er 
behov for viden om hvordan disse ingeniører søge at dække deres kompetencebehov gennem 
efteruddannelse, dialog med kolleger, dialog med ressourcepersoner hos myndigheder og organisationer 
m.m., men også hvorvidt de oplever udækkede kompetencebehov, som kan give anledning til usikkerhed i 
forhold til at varetage deres job på en måde, som de føler tilfredsstillende. 

Målgruppen for rapporten er Ingeniørforeningen og dens medlemmer, virksomhedsgrupper, 
virksomhedsledere, undervisere og studerende på universiteterne, brancheorganisationer og 
miljøorganisationer. Rapporten kan forhåbentlig inspirere det enkelte medlems kompetencestrategi, 
Ingeniørforeningens strategiudvikling, virksomhedsgruppers strategi for læring og kompetenceudvikling, 
virksomhedsledelsers kompetencestrategi samt inspirere underviseres overvejelser om indhold i 
uddannelse og efteruddannelse. 

Rapporten er baseret på individuelle interviews med syv ingeniører og personer i ingeniørlignende jobs, der 
alle arbejder med miljø og/eller arbejdsmiljø i en global kontekst og er suppleret med gennemgang af 
litteratur om miljø- og arbejdsmiljøarbejde i transnationale virksomheder – dvs. virksomheder der har 
aktiviteter i flere lande. 

Arbejdet har været ledet af Michael Søgaard Jørgensen, der er næstformand i IDA Grøn Teknologi, og er 
gennemført i samarbejde med IDA Grøn Teknologi’s bestyrelse. Dataindsamlingen og analyserne er 
foretaget af en projektgruppe ved Center for Design, Innovation and Sustainable Transition (DIST) ved 
Aalborg Universitet i København bestående af videnskabelig assistent Signe Pedersen, lektor Michael 
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Søgaard Jørgensen og post doc Søsser Brodersen. Der har undervejs i arbejdet været dialog med Nils 
Thorsen, Ernst & Young. 

 

2. Ramme for analyser af miljø- og arbejdsmiljøkompetence i global kontekst 

Analyserne er baseret på en forståelse af ingeniørarbejde som del af en organisation og dens 
netværksrelationer i værdikæde, udviklingsnetværk, reguleringsnetværk og et antal lokale netværk som 
illustreret i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Virksomhed og dens netværksrelationer: værdikæde, udviklingsnetværk, reguleringsnetværk og et 
antal lokale netværk. Videreudviklet fra (Jørgensen & Forman, 2009) 

Kompetence forstås ud fra den konkrete praksis, som ingeniøren har. Denne praksis formes af 
organisationens eksterne relationer og herunder den løbende tolkning af omgivelsernes forventninger, 
muligheder og krav. Ud over virksomhedens eksterne relationer har den interne organisation også 
betydning for kompetencebehovet og kompetenceudviklingen hos den enkelte person. 
Kompetencebehovet formes af samspillet mellem arbejdsopgaver, aktører, organisatoriske strukturer og de 
teknologier, værktøjer, metoder m.m. der er til rådighed. 

I dataindsamling og analyse af miljøkompetencer er der anvendt en bred forståelse af kompetencer, hvor 
kompetence ikke kun er viden, men også forskellige egenskaber, jf. udviklingen af begrebet natur- og 
miljøkompetence i Undervisningsministeriets Nationale Kompetenceregnskab som illustreret i figur 2. 

Interviewene, der er anvendt i analysen, er udført ved hjælp af en interviewguide, der ses i rapportens 
bilag. 
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Figur 2: Fire elementer i et handlingsorienteret miljøkompetencebegreb (Jensen & Jørgensen 2002) 

 

3. Arbejdssituationer i ingeniørers globale miljøarbejde 

Interviewene har sammen med litteraturgennemgangen peget på en række situationer, hvor ingeniører 
anvender miljø- og arbejdsmiljøkompetence i en global kontekst. Disse situationer gennemgås i de følgende 
afsnit i form af de arbejdsopgaver arbejdssituationen indeholder og de kompetencebehov, der opleves af 
ingeniøren. 
 

Produktudvikling og eksport til andre lande 
Produktudvikling og eksport af produkter til andre lande kræver – ideelt set – at produkterne udvikles til at 
passe til de kontekster, som de skal indgå i. Miljøkompetencer er nødvendige i relation til to forskellige 
formål: Dels at reducere påvirkningen fra miljø- og sundhedsskadelige produkter når de anvendes i andre 
kontekster (f.eks. anvendelse af pesticider i andre lande), dels at sikre at miljø- og energianlæg fungerer i 
andre kontekster (f.eks. filtre og vedvarende energianlæg). 

Der kan være stor forskel på den rolle, som miljøargumenter spiller inden for forskellige produktområder 
og på forskellige markeder inden for samme produktområde. Miljøkravene kommer i nogle tilfælde fra 
kunder, mens det i andre tilfælde er virksomheden selv, der vælger et niveau for dens miljøhensyn.  I nogle 
tilfælde beslutter en virksomhed at sætte en miljøstandard, der tilfredsstiller kravene på det mest 
krævende marked for at reducere behovet for flere produktvarianter. 

En udfordring ved eksport af miljø- og sundhedsskadelige stoffer til lande med andre sociale og politiske 
karakteristika som større magtdistance mellem ledere og medarbejdere og mellem virksomheder og 
borgere er, at den faktiske praksis ofte vil være anderledes end den, der forventes i lovgivning, 
brugsanvisninger m.m. Der er risiko for, at der ikke stilles spørgsmålstegn ved manglende viden og 
medarbejdere og ledere kan opleve et kollektivt pres for at acceptere usikre vilkår af hensyn til 
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beskæftigelse, indtægter m.m. Det er en erfaring, der bl.a. kendes fra udvikling og eksport af pesticider til 
lande med lave lønninger og dårlige læsekundskaber. 

Ved eksport af miljøteknologier - f.eks. vedvarende energianlæg - er det nødvendigt både at tage hensyn til 
den tekniske infrastruktur, som anlægget skal være en del af, og til procedurer for planlægning og 
godkendelse af anlæg. Begge aspekter kan variere meget fra land til land. En del virksomheder opretter 
datterselskaber med salg og eventuelt produktion på centrale markeder med lokale og eventuelt danske 
medarbejder og ledere. 

I nogle virksomheder kommer miljøpersoner tidligt ind i produktudviklingsfasen, hvor det stadigvæk er let 
at ændre på konceptet og gøre produktet mere miljøvenligt. Eksterne miljøkrav fra kunder eller lovgivning 
omsættes af en person med miljøkompetencer til retningslinjer og værktøjer, der kan anvendes af 
produktudviklere uden miljøfaglig kompetence.  

Det kan være vigtigt internt i en virksomhed at kunne vise gode erfaringer med miljøargumenter for at sikre 
opbakning til integration af miljøhensyn i produktudvikling og markedsføring. Miljøhensyn er ikke 
nødvendigvis en salgsparameter, men kan være med til at sælge idéen om produktet som en helhed, fordi 
miljøproblematiske stoffer eller materialer er substitueret. I nogle tilfælde skal miljøargumenter oversættes 
som økonomiske besparelser i forhold til kunder – f.eks. at et effektivt filter også giver en mere 
omkostningseffektiv produktion, fordi tabet af råvarer er mindre. Ingeniører indgår således i 
forretningsudvikling, om end de ikke altid har direkte kontakt og dialog med kunder og leverandører. Det 
vigtige er hvorvidt ingeniøren kan omsætte livscyklusbetragtninger til handlingsorienteret viden til interne 
og eksterne aktører. 

Ingeniører skal også kunne tilrettelægge og indgå i forandringsprocesser, hvor nye arbejdsgange, 
procedurer og metoder med henblik på at integrere miljøhensyn skal indføres. Arbejdet kan også omfatte 
udvikle udvikling af indikatorer (key performance indicators), der kan anvendes til at følge 
implementeringen af nye procedurer m.m. 
 

Indkøb af råvarer, produkter m.m. i andre lande 
Vurdering af miljø- og arbejdsmiljøforhold hos leverandører af råvarer, komponenter og produkter er et af 
de områder, der i en del år har været i fokus i forbindelse med miljø- og arbejdsmiljøledelse i transnationale 
produktkæder. Lige som i forbindelse med produktudvikling og eksport af produkter til andre lande er det 
ofte op til en virksomhed at vælge et niveau for de miljø- og arbejdsmiljøhensyn man vil tage, når det 
gælder indkøb fra andre lande med en mindre udviklet offentlig regulering af miljø og arbejdsmiljø, da der 
på mange områder ikke er bindende international regulering, der regulerer transnationale miljø- og 
arbejdsmiljøaspekter. I virksomheder, der arbejder systematisk med miljø og arbejdsmiljø, vil vurderinger af 
leverandører være sat i system. En udfordring kan være – lige som ved eksport af produkter - at indkøb 
foretages af personer uden miljøfaglig kompetence samt at indkøb foretages uden at 
leverandørvirksomheden besøges. I nogle tilfælde er teknisk kontrol af råvarer og forarbejdning en så 
central del af kontrakten med en leverandør, at der hyppigt foretages besøg for at kontrollere kvaliteten. 
Udfordringen består her i at give den tekniske specialist en viden om miljø og arbejdsmiljø, der betyder, at 
vedkommende også kan kontrollere og etablere dialog om sådanne forhold. 
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I nogle tilfælde vælger virksomheder at iværksætte udviklingsprojekter sammen med strategisk vigtige 
leverandører, som skal forbedre miljø og arbejdsmiljø hos leverandøren. Sådanne projekter kan samtidig 
være med til at gøre virksomheden til en attraktiv kunde og sikre stabile leverancer, der overholder 
kvalitetskrav, hvor det kan tage lang tid at opbygge ekspertise hos en ny leverandør. 

 
Ledelse af miljø og arbejdsmiljø på egne produktionsanlæg i andre lande 
En række virksomheder har egne produktionsanlæg i andre lande. Det kan skyldes et ønske om at være tæt 
på vigtige markeder, at produktion flytte til andre lande for at udnytte lavere lønninger og miljøkrav, eller 
fordi produkter vanskeligt lader sig transportere over store afstande. 

Denne form for transnational miljø- og arbejdsmiljøledelse indebærer i vid udstrækning det man kunne 
kalde direkte interkulturelt samarbejde, når det skal sikres at udenlandske fabrikker lever op til 
moderselskabets miljø- og arbejdsmiljøkrav. Arbejdet kan bestå i at sikre, at ledelsessystemer som ISO 
14001 implementeres  og overholdes eller sikre, at der løbende sker en læring fra opståede miljø- og 
arbejdsmiljøproblemer. Samarbejdet kan have karakter af interne audits og møder med ansvarlige for miljø 
og arbejdsmiljø på udenlandske anlæg. 

Denne form for arbejde kræver stor interkulturel kompetence, fordi man skal forstå de særlige sociale og 
politiske forhold i et andet land og ikke mindst forstå forskelle til danske forhold. I nogle tilfælde kan der 
ydermere være en sprogbarriere, hvis den danske ingeniør ikke taler det lokale sprog. 

En af udfordringerne består i at sikre, at de forhold man ser på fabrikkerne i forbindelse med audits og 
andre former for besøg reelt afspejler de daglige forhold.  

Det kræver stor interkulturel ekspertise at udvikle samarbejdsstrategier i forhold til de forskellige lande, 
hvor moderselskabet har anlæg. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at være teknisk dygtig. Det er 
blevet vigtigere, at man også kan samarbejde med udenlandske kolleger. I nogle lande kan det f.eks. være 
svært at finde ud af om lokale medarbejdere har fået udbytte af intern efteruddannelse. Måske stiller 
deltagerne ikke spørgsmål, fordi det i deres kultur betyder at de dermed stiller spørgsmålstegn ved den 
udenlandske undervisers ekspertise. Det betyder, at efteruddannelse skal tilrettelægges på en måde, der 
reelt viser hvilke kompetence deltagerne har opnået. Hvis man spørger om de udenlandske kolleger har 
hørt om et emne før, vil alle måske sige ”ja”. Derfor kan det være bedre at starte en dialog med de 
udenlandske kolleger om deres baggrund og tidligere arbejdsopgaver for på den måde at finde ud af hvad 
de kan og ved. Undervisningsforløb kan tilrettelægges med konkrete øvelser eller afprøvning af 
elementerne i praksis, så man kan se hvorvidt indholdet er forstået. 

I andre tilfælde vil medarbejdere og ledere på udenlandske anlæg mene, at de udfører arbejdet på en 
bedre måde end den, som den danske miljø- eller arbejdsmiljøingeniør foreslår. Det kræver, at den danske 
ingeniør udvikler en strategi, hvor man gennem dialog sammen finder ud af hvordan en ændret praksis, der 
lever op til moderselskabets krav, bedst udvikles under hensyn til de lokale sociale og teknologiske forhold. 
I nogle lande kan det være et spørgsmål om at få anerkendt moderselskabets kompetencer på andre 
områder – f.eks. ved at overbevise om den produkt- eller produktionstekniske kompetence i 
moderselskabet.  
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Kulturelle traditioner for hyppige forfremmelser og nye titler i nogle lande kan gøre det svært at fastholde 
tekniske specialister i deres funktion. Det kan gøre det nødvendigt at opbygge en lokal organisation, der er 
mere hierarkisk end den danske. Nye titler er en nødvendighed for at illustrere at man er steget i graderne, 
og der er ikke prestige i at være en specialist, der sidder i det samme job i mange år. Det betyder, at 
specialistrollen undermineres og ekspertise går tabt.  
 

Rådgivning af myndigheder i andre lande 
Dette område kan betyde en omfattende rejseaktivitet eller lange udstationeringer som led i projekter 
finansieret af en dansk donor, typisk Danida, eller udenlandske donorer som Verdensbanken, EU og Asian 
Development Bank. Sådanne projekter består ofte i at rådgive strategiske ministerier som f.eks. 
miljøministerier eller ansatte i divisioner under ministerierne. Arbejdet kan også omfatte egentlige 
ansættelser i FN-organisationer som UNDP og Verdensbanken. 

Opgaver i udlandet kan f.eks. handle om gennemgang af lovgivning, udvikling af nationale handlingsplaner 
eller opbygning af offentlige informationssystemer og kvalitetsstyringssystemer. Som projektleder på 
infrastrukturprojekter skal man have styr på lokale og/eller internationale entreprenører. Det indebærer 
også at have kendskab til regler for indkøb og udbud. Det kan både være internationale regler som EU-
regler og lokale regler. Det er vigtigt at kende grænsen for større udbud, så man kan spare penge og tid når 
man skal forhandle med eksperter og eventuelt undgå tids- og omkostningskrævende udbudsrunder.  

Hvis man arbejder i Danmark i et rådgivende ingeniørvirksomhed bruges meget af tiden med at udarbejde 
interessetilkendegivelser (expressions of interest) og tilbud. Dette arbejde indebærer både at skrive selve 
ansøgningen, men også at identificere og få et samarbejde i hus med lokale partnere gennem en joint 
venture. Der skal også findes et team af eksperter, der skal udføre arbejdet hvis projektet vindes, hvor det 
er vigtigt at prøve at finde en homogen gruppe af eksperter, der kan arbejde sammen. Dette er dog ofte 
svært at vide på forhånd, da man sjældent kender alle i det potentielle team, idet en del personer vil være 
identificeret ud fra CV’er, der matcher de efterspurgte profiler. Det er vigtigt at have dialog med den 
projektleder (team leader), da det er den person der skal have hovedansvaret for projektudførelsen.  

Hvis det er et strategisk vigtigt udbud, der laves tilbud på, tager ingeniøren måske på en ”fact finding” tur 
nogle dage og identificerer lokale samarbejdspartnere. Når partnerne er identificeret, handler det om at 
dele viden blandt parterne og sørge for at alle er tilfredse og leverer deres del af arbejdet med ansøgningen 
og efterfølgende også i selve projektet. I forhold til miljøtekniske forhold og specifikke lokale miljøkrav er 
det vigtigt at have en lokal samarbejdspartner, der har lokale kontakter og kan få de relevante oplysninger. 
Lokal lovgivning for hvilke teknologier der kan få offentlig støtte kan have stor betydning for om det reelt er 
muligt at udvikle nye løsninger i projekter. 

Deltagerne på projekter er blevet mere specialiserede. Tidligere var der flere ingeniører på de forskellige 
teams. Nogle af ingeniørerne havde en interesse for f.eks. økonomi og blev efterhånden selvlærte ”social 
economists”, der f.eks. kiggede på bevillingsvillighed og betalingsevne i forhold til vandforsyning og 
kloakering. Det er udfordrende at få en helhed ud af projekter, hvor folk med hver deres akademiske 
baggrund står for at gennemføre delprojekter.  
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Projekter i udviklingslande kan også indebære omfattende direkte interkulturelt samarbejde. Når man 
arbejder på projekter i udlandet, skal man have evnen til at leve sig ind i personernes hverdag under andre 
økonomiske vilkår. Måske er de offentligt ansattes lønninger så lave i et udviklingsland, at selv en 
afdelingsleder er nødt til at have et andet job eller en virksomhed ved siden af.  

Ved arbejde på projekter i udviklingslande er magtdistancen mellem lokale ledere og medarbejdere ofte 
også stor. Ligeledes kan lokale medarbejdere opleve en stor magtdistance i forhold til en udenlandsk 
projektleder. Det kan betyde, at det er vigtigt at få folk på tomandshånd efter et møde og stiller uddybende 
spørgsmål. Når lokalbefolkningen skal involveres bruger lokale medarbejdere ofte som tolke – f.eks. i 
projekter, hvor der skal udvikles ”social awareness” i forhold til en problemstilling.  
 
Magtdistance i andre lande og mellem personer fra donorlande og udviklingslande kan også betyde, at 
projekter ikke afspejler lokale ønsker, fordi det kan være svært for lokale aktører selv at formulere 
problemerne og mulige løsninger. Det betyder, at projekter i nogle tilfælde mere afspejler hvad donorerne 
mener de lokale behov er.  

 
Rådgivning af ledere og medarbejdere i internationale virksomheder 
Arbejde i internationale virksomheder inden for specielt transportområdet indebærer, at ansatte ofte 
opholder sig i andre lande, men i kort tid af gangen. I sådanne jobs kan der ofte være behov for 
arbejdsmiljørådgivning – enten af ansatte og ledere i virksomhedernes hovedkontorer eller af de ansatte, 
der arbejder i udlandet. Dette arbejde indebærer også oversættelse af internationale regler til forskellige 
sprog og til letforståeligt sprog, der samtidig tager højde for de sociale, politiske og teknologiske rammer 
for det konkrete transportarbejde. Der er stor forskel på vilkårene inden for de forskellige 
transportvirksomheder. Specielt inden for søfart er de ansatte i lange perioder langt væk fra andre danske 
kolleger og dermed fra mulighederne for at diskutere problemer, hvilket er selvforstærkende, da social 
isolation kan være et stort problem. Omvendt er sømænd globalt orienterede og vant til at løse mange 
tekniske problemer selv, hvilket gør dem meget innovative.  

Fordi den internationale transport stiger som følge af en stigende globalisering af både produktion og 
forbrug, så stiger miljøkravene til virksomheder på transportområdet også. Der er samtidig en skærpet 
konkurrence, som betyder, at virksomhederne optimerer brændstofforbrug og samtidig søger at spare på 
lønninger- f.eks. ved at ansætte udenlandske medarbejdere og bruge udenlandske underleverandører. Som 
følge af krav fra store detailhandelsvirksomheder bliver miljø imidlertid også i stigende grad et 
salgsargument og en motivation for innovation i virksomhederne.  
 
Også i internationale transportvirksomheder kan der være store magtdistancer mellem ledere og 
medarbejdere – både mellem ledere og medarbejdere fra samme land eller mellem en dansk leder og en 
udenlandsk medarbejder fra et land med en stor magtdistance. Denne magtdistance kan også være et 
problem i forbindelse med efteruddannelse, fordi det betyder, at nogle kursusdeltagere ikke stiller 
spørgsmål og er svære at få dialog med. 
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Store transportvirksomheder bruger konsulenter eller lokale kunder til at rådgive om kulturelle normer i de 
pågældende lande. Her er lokalt netværk også vigtigt - ikke mindst politisk-strategisk. Netværkskompetence 
er således en meget efterspurgt kompetence. 
 

Samarbejde med forskere og undervisere i andre lande 
En del forskning og undervisningsudvikling på universiteterne har fokus på kapacitetsopbygning hos 
forskere og undervisere i udviklingslande og ny-industrialiserede lande. Der har gennem de seneste 20 år 
været forskellige danske programmer, der har givet mulighed for samarbejdsprojekter mellem danske og 
udenlandske universiteter med udvekslingsophold for forskere, undervisere og studerende. 

Også på universitetsområdet synes der at være større magtdistance mellem ledelse og medarbejdere i 
udviklingslande og ny-industrialiserede lande end i Danmark. Universiteter i udviklingslande og ny-
industrialiserede lande er mere hierarkiske og forskere og undervisere kan nogle gange virke bange for at 
sige noget ”forkert”. Det er vigtigt som dansk forsker og underviser at kunne sætte sig ind i en lokal 
samfundsmæssig kontekst og etablere dialog med f.eks. lokale undervisere om hvilket område de selv 
kunne forestille sig at udvikle. Det er vigtigt som dansk forsker og underviser at organisere sådanne dialoger 
frem for at komme med sin egen ”agenda” og søge at få den igennem. 

Det kan være en stor udfordring at udvikle tværvidenskabelige projekter, hvis der på danske forskning- og 
undervisningsinstitutioner ikke er tradition for at arbejde på tværs af teknisk-naturvidenskabelige og 
samfundsvidenskabelige discipliner. Det kan betyde, at områder som brugerinvolvering i innovation og 
analyse af praksiserfaringer, udvikling af dynamisk miljøregulering m.m. ikke bliver en del af forsknings- og 
undervisningsprogrammer. Det kan igen betyde, at der udvikles forskning og undervisning på 
udviklingslande og ny-industrialiserede lande, der er meget lidt praksisorienteret og refleksiv. 

 

4. Kompetencebehov og kompetenceudvikling hos ingeniører i globalt 
miljøarbejde 

Uddannelsesmæssig baggrund  
De gennemførte interviews illustrerer, at danske ingeniører, der arbejder med miljø og arbejdsmiljø i en 
global kontekst, kan have ret forskellige baggrunde hvad angår uddannelse og erfaring: 

• Ingeniører med en grunduddannelse inden for miljø og med relativt kort anciennitet 

• Ingeniører med en grunduddannelse inden for miljø og med lang anciennitet  

• Ingeniører og andre akademikere, der ikke har en grunduddannelse i miljø, men som har taget en 
efteruddannelse på masterniveau inden for miljø- og arbejdsmiljøledelse senere i deres karriere 

• Professionsbachelorer inden for miljø, som senere i deres karriere har taget en efteruddannelse på 
masterniveau inden for miljø og arbejdsmiljø 

Ud over efteruddannelse på masterniveau har også andre former for efteruddannelse spillet en rolle for de 
interviewede ingeniørers kompetenceudvikling: 
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• Åben uddannelse på universiteter i form af enkeltkurser, der udbydes til bachelor- og 
kandidatstuderende 

• Korte kurser af et par dages varighed, enten internt i virksomheden eller eksternt, bl.a.: 
o Kurser i specifikker metoder som f.eks. arbejdsulykkesanalyse 
o Kulturtræningskurser – f.eks. om et specifikt land og dets kultur og historie og hvordan man 

opbygger relationer i det pågældende land  
o Kommunikationskurser 

• Sprogkurser 
• Uddannelse i coaching 
• Kulturtræning som del af andre interne aktiviteter – f.eks. i forbindelse med interne konferencer og 

netværksmøder for at skabe bevidsthed om nationale forskelle   

Hvor grunduddannelsen giver uddannelseslæring, så giver efteruddannelse mulighed for refleksiv læring, 
hvis der er mulighed for mere systematisk at reflektere over de daglige erfaringer og få et nyt teoretisk og 
metodisk perspektiv på sit arbejde.  Eksterne relationer i form af deltagelse i netværk dannet i forbindelse 
med efteruddannelse spiller også en rolle for kompetenceudvikling i nogle tilfælde, om end ikke som en 
systematisk strategi.  

Derudover spiller den daglige dialog med kolleger en rolle i kompetenceudvikling. Det gælder som strategi 
for arbejdspladslæring – dvs. med henblik på selv at opbygge kompetence til at varetage en arbejdsopgave, 
men også som strategi for organisering af det daglige arbejde i en afdeling – evt. med samarbejde mellem 
forskellige faggrupper – og gennem dannelse af projektgrupper. Derimod synes systematisk opsamling og 
refleksion på arbejdspladsen over erfaringer fra det daglige arbejde ikke at være en egentlig strategi i 
kompetenceudvikling.  
 

Globalt miljøarbejde i Danmark og udlandet 
Som analyserne i afsnit 3 illustrerer, så kan globalt miljø- og arbejdsmiljøarbejde både have karakter af 
arbejde i Danmark, hvor forhold og vilkår i andre lande inddrages i produktudvikling, strategiudvikling m.m.,  
og arbejde i andre lande med direkte interkulturel interaktion og samarbejde med f.eks. 

• kolleger i form af ledere og medarbejdere fra datterselskaber, eventuelt produktionsanlæg, i 
udlandet,  

• kunder i forbindelse med salg, implementering og service 
• leverandørvirksomheder 
• rådgivning af myndigheder 

Omfanget af rejseaktivitet til udlandet kan være meget forskellig og være på helt op til 80 rejsedage om 
året. Ligeledes er der i nogle tilfælde tale om længerevarende udstationering – enten som projektleder på 
et donorfinansieret projekt eller ved varetagelse af specialist- eller lederfunktioner ved planlægning og 
start af nye produktionsanlæg i udlandet. 
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Arbejdspladsens strategi for kompetenceudvikling 
Arbejdspladser kan være meget forskellige med hensyn til muligheder for kompetenceudvikling. 
Medarbejderes initiativer til nye projekter, internt samarbejde, ønske om efteruddannelse m.m. hilses i 
nogle tilfælde velkomment, mens andre organisationer inde fra eller ude fra opleves som mere ”stive”. Det 
er vigtigt for ingeniøren at kunne navigere i en organisation for at få opbakning til nye initiativer. I nogle 
virksomheder er der en pulje til innovative initiativer, som medarbejdere kan søge om at bruge tid fra til 
nye initiativer. 

Praksis for hvor mange kurser og uddannelser, der er arbejdsgiverbetalte i virksomheder, er forskellig fra 
virksomhed til virksomhed og også afhængig af økonomiske konjunkturer. Nogle virksomheder bruger flere 
penge på efteruddannelse, når de økonomiske konjunkturer er dårlige for at videreudvikle organisationen 
og holde på ”gode” medarbejdere, mens andre virksomheder i sådanne situationer er mere 
tilbageholdende med at bruge midler på efteruddannelse.  Medarbejderudviklingssamtaler er i nogle 
tilfælde den årlige mulighed for at tale om, hvilke kurser man gerne vil på i det kommende år.  Der er stor 
forskel på i hvilket omfang arbejdspladser betaler udgifter i forbindelse med medarbejderes længevarende 
efteruddannelse. Der er arbejdspladser, der både betaler for efteruddannelsen og giver reduceret 
arbejdsbelastning mens man læser, mens andre arbejdspladser ikke betaler noget, lige som medarbejderen 
selv skal indhente tabte arbejdstimer gennem flextid og varetage de normale arbejdsopgaver i samme 
omfang som hidtil. 
 

Centrale kompetenceområder 
De forskellige arbejdssituationer beskrevet i afsnit 3 peger på to centrale kompetenceområder, der er 
væsentlige i ingeniørers arbejde med miljø og arbejdsmiljø i globale kontekster: 

• Interkulturel forandringsledelse i transnationale virksomheder og relationer: den direkte dialog og 
samarbejde med virksomheder, kolleger og ledere m.fl. i andre lande kræver evne ti l at opbygge 
indsigt i andre landes sociale, kulturelle og politiske forhold for f.eks. at forstå forholdet mellem 
ledere og medarbejdere og mellem virksomheder, og hvordan forandringsprocesser foregår. 

• Design- og systemforståelse af teknologier, ledelsessystemer m.m.: det er vigtigt at se en teknologi 
(f.eks. vindenergi) eller en ledelsesstrategi som et system, der kun fungerer i samspil med en 
kontekst (et energisystem eller en virksomhed). Samtidig skal man have viden om hvordan 
antagelser om brugeres, infrastrukturers og kontekstens roller bevidst eller ubevidst er indbygget i 
en teknologi eller et system. Samtidig er det vigtigt at analysere erfaringerne med den faktiske 
brugspraksis med en teknologi eller et system, og hvordan antagelserne om brugere, infrastruktur 
m.m. passer sammen med praksis. 

Ikke mindst forskelle i magtdistance mellem ledere og medarbejdere samt forskelle i håndteringen af 
manglende viden og usikkerhed gør interkulturelt samarbejde vanskeligt. Udfordringerne i det direkte 
samarbejde med virksomheder, kolleger og ledere fra andre lande omtales i flere interviews som et behov 
for kompetence i kommunikation, men det er faktisk noget andet og mere end en kompetence i 
kommunikation med personer fra andre lande, der peges på. Behovet er en kompetence i løbende at kunne 
reflektere et interkulturelt samarbejde og derigennem få en øget forståelse af hvordan 
forandringsprocesser i det pågældende land bedst tilrettelægges inden for et konkret professionelt 
område. Det er således ikke et spørgsmål om at gøre kendskab til bestemte kulturer til et 
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undervisningsområde i ingeniøruddannelser, men om at studerende bliver introduceret til og afprøver 
nogle metoder til at vurdere interkulturelle ligheder og forskelle i konkrete professionelle relationer.  

 

5. Konklusion: hvordan kan analyserne anvendes? 

Analyserne illustrerer behovet for et systematisk fokus på miljø- og arbejdsmiljøaspekter af danske 
virksomheders produktion, indkøb, salg og rådgivning i udlandet. Et sådant systematisk fokus kan samtidig 
styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at miljø- og arbejdsmiljøproblemer i højere grad forebygges, 
og ved at miljøteknologier, energianlæg m.m., der sælges til udlandet, reelt medvirker til at opnå de lovede 
miljø- og arbejdsmiljøeffekter. Systematisk analyse af infrastrukturer, som produkter skal indgå i, og af 
brugspraksisser er forudsætninger herfor.  

Udækkede kompetencebehov er ikke formuleret som en arbejdsmiljøbelastning i interviewene, men det er 
samtidig tydeligt, at hvorvidt arbejdsforholdene for den ingeniør, der arbejder i en global kontekst, opleves 
som udviklende eller belastende afhænger af kombinationen af arbejdets kravene til ingeniøren, 
ingeniørens mulighed for indflydelse på og kontrol med disse krav samt muligheden for støtte fra ledere og 
kolleger. 

Rapportens analyser viser, at en række aktører kan have betydning for ingeniørens kompetenceudvikling i 
relation til globalt miljø- og arbejdsmiljøarbejde. Det gælder bl.a.: 

• Den enkelte ingeniør: formulere og undersøge behov og muligheder for intern og ekstern 
efteruddannelse i tilknytning til globalt miljø- og arbejdsmiljøarbejde 

• Virksomhedsgrupper: undersøge medlemmernes læring, dilemmaer og 
kompetenceudviklingsbehov fra globalt miljø- og arbejdsmiljøarbejde og søge at tilvejebringe 
rammer for intern læring og muligheder for intern og ekstern efteruddannelse 

• Ingeniørforeningen: fokusere på muligheder og vilkår for efteruddannelse som del af 
overenskomstforhandlinger og som del af foreningens støtte til private og offentligt ansatte 
ingeniørers og deres lokale organiseringer 

• Virksomheder, deres miljø- og arbejdsmiljøafdelinger, HR-afdelinger m.m.: undersøge 
medarbejderes og lederes erfaringer fra globalt miljø- og arbejdsmiljøarbejde. Etablere rammer for 
medarbejderes og lederes kollektive læring fra globalt miljø- og arbejdsmiljøarbejde 

• Uddannelsesinstitutioner og deres undervisere og forskere: samarbejde med 
ingeniørarbejdspladser om analyse af erfaringer fra globalt miljø- og arbejdsmiljøarbejde samt 
forskellige tekniske og organisatoriske systemers og offentlig regulerings betydning heri.  Etablere 
dialog om behov for udvikling og justering af uddannelser og efteruddannelser samt skabe 
synlighed om efteruddannelsesmuligheder 

• Brancheorganisationer: undersøge medlemsvirksomhedernes erfaringer fra globalt miljø- og 
arbejdsmiljøarbejde og formulere behov for intern og ekstern kompetenceudvikling 

• Miljøorganisationer: undersøge virksomheders praksis i globalt miljø- og arbejdsmiljøarbejde og 
betydningen for globale miljø- og arbejdsmiljøforhold. Etablere offentlig debat om kontroverser og 
dilemmaer. 
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Globaliseringen af produktion og forbrug og forventningen om en pro-aktiv håndtering af miljø og 
arbejdsmiljø af virksomheder i de værdikæder, som de indgår i, må forventes at medføre et øget behov for 
efteruddannelse i miljø og arbejdsmiljø. Nogle centrale overvejelser i virksomhedernes 
kompetencestrategier og uddannelsesinstitutionernes udbud af efteruddannelse bør bl.a. have fokus på:  

• Hvordan sikres refleksiv læring, hvor medarbejderes og lederes erfaringer gøres til genstand for 
analyse og refleksion? 

• Skal efteruddannelse kobles til forandringsprocesser i virksomheden? 
• Skal efteruddannelsen fokusere på virksomheden ud fra konkrete samarbejdsrelationer eller på de 

forskellige faggrupper i virksomheden? 
• Skal ekstern efteruddannelse fokusere på en stor gruppe medarbejdere og ledere eller på 

efteruddannelse af interne forandringsagenter som derefter organiserer intern efteruddannelse 
(”train-the-trainers”)? 
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Bilag: Interview-guide til interview af ingeniører om miljøkompetence 
Projektet ”Ingeniørers miljøkompetencer i global kontekst” gennemføres i 2013 som del af 
Ingeniørforeningens temaår Global Cooperation. Projektet er et samarbejde mellem Ingeniørforeningen og 
Aalborg Universitet København. Projektet skal bidrage til større viden om de miljøkompetencer, som 
ingeniører (herunder personer der har gennemført efteruddannelse på ingeniøruddannelsesinstitutioner) 
har behov for, når de arbejder i en global kontekst. Miljø forstås bredt – dvs. både som ydre miljø og 
arbejdsmiljø.  Ikke mindst arbejde i eller sammen med virksomheder i lande med mindre udviklede 
miljøkompetencer og miljøregulering end i Danmark – f.eks. udviklingslande og ny-industrialiserede lande – 
er centralt i projektet. 

 

Baggrund: 
1. Baggrund (alder, bopæl (Danmark/udlandet), uddannelse, erfaringer med internationalt 

miljøarbejde (arbejdssteder og år)) 

 

2. Hvorfra stammer din interesse for internationalt miljøarbejde (gennem studier, gennem tidligere 
arbejde, etc.) 

 

3. Nuværende arbejdsplads (Hvilken branche og hvilke danske og udenlandske 
produktkæderelationer (kunder og leverandører)*, antal ansatte i DK/globalt)  

a. Indkøber råvarer, komponenter, færdigvarer m.m. hos leverandører i andre lande  

b. Eksporterer produkter med negative eller positive sundheds- og miljøpåvirkninger til andre 
lande  

c. Har egne produktionsanlæg eller gennemfører byggeprojekter e.l. i andre lande  

d. Rådgiver myndigheder, virksomheder m.fl. i andre lande  

 

4. Beskriv venligst dine bevæggrunde for at arbejde i netop denne virksomhed? 

a. Er det muligheden for at bruge særlige kompetencer?  

b. Eller internationalt samarbejde og indtryk? 

 

Typiske arbejdsopgaver: 
5. Beskriv dine typiske arbejdsopgaver 

6. Arbejder du også med projekter? Hvilke slags projekter arbejder du typisk på? 

7. Hvem er dine kollegaer – ingeniører eller fra andre faggrupper? 

8. Beskriv en typisk dag  
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9. Hvilke kompetencer kræver arbejdsopgaverne 

a. Teknisk viden? 

b. Samarbejdsrelationer? 

c. Kulturel forståelse? 

 

Specifikke arbejdsopgaver / Kompetencer: 
10. Hvilke kompetencer anvendes til at håndtere produktkæderelationer (jf. kompetencer beskrevet 

sidst i dokumentet) 

d. Oversættelseskompetence: Oversættelse af lovgivningskrav til interne krav og 
retningslinjer 

e. Miljøteknisk kompetence: hvordan skal produkter og processer ændres for at leve op til 
miljøkrav  

f. Integrationskompetence: hvordan miljøkrav og andre krav (kvalitet m.m.) integreres (= 
tilpasses hinanden) 

g. Dokumentationskompetence: over for myndigheder, auditorer, kunder, NGO’er m.m. 

h. Kontrolkompetence: kontrol af leverandører m.m. 

i. Netværkskompetence: evne til at formidler erfaringer mellem leverandører, kunder, 
datterselskaber m.m. 

 

11. Hvilke kompetencer anvendes til at agere i samfundsmæssig kontekst og infrastruktur (jf. 
kompetencer beskrevet sidst i dokumentet) 

j. Kompetence til at identificere og håndtere forskelle i samfundsmæssig kontekst og 
infrastruktur fordi produkter, processer, ydelser e.l. anvendes i en anden kontekst end der 
hvor de ellers anvendes/er udviklet?  

i. Offentlig regulering: formelt og reelt? 

ii. Teknisk infrastruktur? 

 
12. Hvilke kompetencer anvendes til at vurdere generelle interkulturelle forskelle (bl.a. inspiration fra 

Hofstede) 

iii. Større magtdistance (ledelse-medarbejdere o.l.)? 

iv. Anderledes holdning til at håndtere – og dermed give udtryk for – usikkerhed, 
manglende viden? 

v. Anderledes holdning til at udtrykke individuel kritik af normer, traditioner? 

vi. Andet sprog? 

  
 

k. Kompetence til at identificere, vurdere og håndtere social og institutionel sårbarhed i 
lande der samarbejde med 
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i. Involverer sårbare lande, sociale grupper, lokalområder e.l. med svagere 
regulering, rettigheder m.m.? 

 

13. Hvilken rolle spiller miljøaspekter i arbejdsopgaverne? 

l. Kernedel af opgaver? Skal argumenteres og fremmes særskilt for miljøhensyn? 

m. Hvilke kompetencer kræver det at fremme miljøhensyn? 

i. Evne til at navigere internt (jf. nedenfor)? Eksternt? 

Navigation: 
• Evne til at navigere i virksomheden: identificere beslutningstagere og andre indflydelsesrige aktører 

• Evne til at oversætte mellem/samarbejde med forskellige faggrupper og professioner (og deres 
fagsprog og metoder)  

• Evne til at etablere og støtte politisk program i virksomheden 

• Evne til at skifte mellem at varetage forskellige roller (ekspert, facilitator) 

 

Kompetenceudvikling: 
14. Hvordan har du tilegnet dig disse kompetencer?  

n. Havde du dem med fra dit studie? 

o. Learning by doing? 

p. Læring fra kolleger? 

i. Formelle og uformelle læringsrum (jf. Bottrup) 

q. Formalisering af arbejdet i form af koncepter, værktøjer, databaser m.m.  

r. Dialog med eksterne interessenter og ressourcepersoner? 

s. Formel efteruddannelse?  

i. Hvordan?  

t. Har du eller din arbejdsgiver(e) haft en særlig strategi? 

 

Udfordringer: 
15. Hvad er det mest udfordrende ved at arbejde med miljøkompetencer i en global kontekst? 

u. Fx teknisk viden, samarbejdsrelationer, kulturel forståelse?  

i. Forskelle i samfundsmæssig kontekst og infrastruktur? 

ii. Interkulturelle forskelle? 

iii. Social og institutionel sårbarhed hos leverandører, kunder, brugere e.a.? 

v. Giv eksempel på en sådan udfordring i praksis  

w. Oplever du udækkede kompetencebehov hos dig selv? 
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x. I de teams/projektgrupper e.l. der sammensættes til opgaver? 

y. Hvis ja: Hvad betyder sådanne udækkede kompetencebehov? 

i. For opgaveudførelsen? 

ii. Dine og kollegers arbejdsforhold: Opleves det som en belastning? 

16. Kan man tale om universelle globale miljøkompetencebehov – i så fald hvilke? 
 

17. Ser du et behov for ændringer i fremtidens uddannelser og efteruddannelser for bedre at 
understøtte udviklingen af de nødvendige globale miljøkompetencer? 
 

18. Behov for ændringer i muligheder for efteruddannelse som del af ansættelsesvilkår.  
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