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FORORD

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 
KEA - Københavns Erhvervsakademis projekt:  
Pilotprojekt med henblik på udvikling af globale 
kompetencer. Projektet er udarbejdet i samar-
bejde med MADE - Manufacturing Academy of 
Denmark, som vi takker for uvurderlig sparring og 
rådgivning, og er støttet af Karl Pedersen og Hu-
strus Industrifond, foruden hvis støtte dette pro-
jekt og denne rapport ikke ville have eksisteret. 

Den største nyskabelse i projektet og rapporten 
er at sætte fokus på de kommende store behov 
for mere bløde globale kompetencer inden for 
det tekniske område, som i projektet er blevet 
defineret som fire sammenhængende kompeten-
cedimensioner. Vi håber, at disse fire dimensioner 
vil være kilder til inspiration men også, at de kan 
provokere en lille smule, lægge op til diskussioner 
og videreudvikling - for vi mener ikke, at arbejdet 
med globale kompetencer er afsluttet med rap-
porten.  

Vi takker alle bidragydere og sparringspartnere i 
projektet for jeres indsats. 

God læselyst. 

KEA Forskning & Innovation, Marts 2018. 
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INDLEDNING

Behovet for globale kompetencer vokser i takt 
med at globaliseringen stadigt bliver mere og 
mere en omstændighed at forholde sig til for 
både store og små virksomheder. En nylig rapport 
om fremtidige scenarier udarbejdet af McKinsey 
og the Tuborg Research Centre For Globalization 
and Firms forudsiger, at udviklingerne i teknologi 
i form af især automation og digitalisering er og 
fortsat vil være en af de største udfordringer for 
og omvæltninger i den danske økonomi (McKin-
sey, 2017). Men forandringer betyder også ofte 
nye muligheder og udvikling, og vil skabe rum 
for nye industrier, virksomheder og former for be-
skæftigelse.

I Danmark ser det især ud til at de produktionstek-
nologiske udviklinger kan skabe fornyede mulig-
heder for danske produktionsvirksomheder i det 
internationale marked. Det er især op til politiske 
beslutningstagere og virksomhedsledere at forstå 
omfanget af forandringerne og gribe muligheder-
ne heri. Men fordi at denne udvikling i stigende 
grad også vil forandre former for beskæftigelse, 
spiller uddannelsesinstitutionerne ligeledes en 
meget væsentlig rolle i at forberede de studeren-
de og uddanne medarbejdere med de rette kom-
petencer til fremtiden. 

Europarådet bekendtgjorde med Maastricht-er-
klæringen i 2002, at det var ønskeligt at udvikle en 
ramme for global uddannelse designet til at ”åbne 
folks øjne og sind for realiteterne i verden”. Også 
herhjemme har vi set et øget politisk fokus på glo-
bale kompetencer. I 2013 udgav den daværende 
regering for eksempel en handlingsplan for øget 
globalt udsyn og styrket internationalisering på de 
videregående uddannelser (Regeringen, 2013). 
Heri understreges det også, at Danmarks ”egen 
vækst og velfærd er afhængig af vores evne til at 
være en attraktiv partner for omverdenen”, og at 
hvis ”Danmark skal bidrage til og selv drage fuld 
nytte af globaliseringens muligheder for at skabe 
vækst og jobs, kræver det virksomheder og of-
fentlige institutioner, der kan agere med globalt 
udsyn og indsigt, og hvis medarbejdere har et 
højt fagligt niveau med internationale kompeten-
cer” (side 5).

Det er med andre ord blevet klart, at en af uddan-
nelsessektorens fornemmeste mål er at styrke de 
studerendes globale kompetencer, så de i fremti-

den kan medvirke til at skabe danske virksomhe-
der med globalt udsyn og eksportpotentiale.

Denne rapport sigter mod at levere et videnba-
seret udgangspunkt for diskussionen om (fremti-
dens) produktionsvirksomheder i Danmark, deres 
udfordringer og muligheder i forhold til internati-
onalisering og eksport, samt de globale kompe-
tencer, der derfor er/bliver behov for hos tekniske 
medarbejdere. Målet hermed er for det første, at 
informere og inspirere undervisningen på de tek-
niske uddannelser ved erhvervsakademierne til at 
udvikle nye redskaber og metoder med fokus på 
globale kompetencer. 

Sekundært ønsker vi med projektet også at un-
derstøtte og styrke mindre og mellemstore dan-
ske produktionsvirksomheder på kort sigt gen-
nem viden om internationalisering og på lang sigt 
ved at dimittender fra KEA bringer stærke globale 
kompetencer med ud i virksomhederne.

Gennem rapporten taler vi både om globalisering 
og internationalisering. Begreberne kan i nogle 
sammenhænge være udskiftelige og betyde mere 
eller mindre det samme. Vi bruger dog her begre-
berne strategisk for at kunne skille mellem to pro-
cesser, som begge er essentielle i denne rapport. 

Internationalisering henviser til virksomhedernes 
indsats for at udvide og drive forretning i et eller 
flere fremmede lande. Dette kan omfatte aktiviter   
i form af indkøb, produktion og eksport. (Som vi 
vil se senere gælder det for vores virksomheder 
hovedsageligt eksport).

Med globalisering henviser vi derimod til den 
verdensomspændende process, der integrerer 
økonomiske, kommunikationsmæssige, kulturelle 
osv. forhold på tværs af grænser. Man kan sige, 
at internationalisering er en process under globa-
liseringen.  
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Afsnit 1

RESUME OG NØGLEINDSIGTER

 GLOBALE KOMPETENCER
      ER NØDVENDIGE FOR 

    SUCCES
       I EN 

  GLOBAL TIDSALDER
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Denne rapport udkommer i skæringspunktet 
mellem den tredje og fjerde industrielle revoluti-
on, hvor bl.a. automation, digitalisering, 3D-print, 
kunstig intelligens og fortsat globalisering præger 
udviklingen af de danske produktionsvirksomhe-
der. Forandringerne kan potentielt skabe udvik-
ling og vækst, men stiller også nye kompetence-
krav til medarbejdere og derfor dimmittender fra 
erhversakademiernes tekniske linjer.

Fra vores research og workshops har vi identifise-
ret en række globale tekniske kompetencer, som 
kan styrke de tekniske uddannelser på KEA og 
understøtte de nye kompetencekrav i virksomhe-
derne. Vi har fundet det behjælpeligt at inddele 
disse under fire dimensioner:

1. Teknisk Koordinering indebærer arbejdet 
med (og påvirkning af) andre mennesker, så 
de samvittighedsfuldt udfører et nødvendigt 
arbejde i overensstemmelse med en gensidigt 
aftalt plan.

2. Arbejdsmetoder og -kulturer indebærer for-
ståelsen for og evnen til at håndtere forskelli-
ge tekniske arbejdsmetoder og -kulturer, som 
man kan støde på uden for Danmark.

3. Standarder, forordninger og etik er vigtige at 
kunne håndtere som teknologi- og/eller pro-
duktionsvirksomhed, da man skal forholde sig 
til en stigende mængde af nationale og inter-
nationale regler.

4. Entreprenørskab og markedsorientering 
der normalt forbindes mere med forretnings-
praksisser end det tekniske område, bliver 
stadigt mere vigtige også for tekniske medar-
bejdere i globale produktionsvirksomheder.

For udvidet beskrivelse af de fire dimensioner se 
afsnit 4: Fire Dimensioner af Globale Tekniske 
Kompetencer, s. 25.

Faglitteraturen, der går går i dybden med hvordan 
og hvilke globale kompetencer man bør fokuse-
re på i undervisningen, spænder naturligvis vidt i 
forhold til både hvilket uddannelsesniveau, såvel 
som hvilket fagområde, der fokuseres på. I den 
mere generelle forskningslitteratur om globale og 
internationale kompetencer, forstår man global 
kompetence som kapaciteten og dispositionen til 
at forstå og handle på spørgsmål af global betyd-
ning. Globalt perspektiv, interkulturel forståelse 

og kommunikationskompetence er vigtige emner, 
som vi støder på igen og igen, og som kan tilpas-
ses både uddannelsesniveau og -fag.

Foruden at benytte os af den mere generelle lit-
teratur om globale kompetencer, finder vi også i 
litteraturen en række studier, der mere specifikt 
omkrandser globale kompetencer i ingeniørfa-
get. Indsigten herfra har sporet os i retningen af 
især de tre første dimensioner af globale tekniske 
kompetencer. 

For analyse og gennemgang af litteraturen om 
globale kompetencer se afsnit 2.2: Litteraturgen-
nemgang: Globale Kompetencer, s. 13. 

Interviews og survey med op i mod 100 danske 
produktionsvirksomheder er den største kilde til 
det endelige resultat. Den fjerde dimension En-
treprenørskab og markedsorientering er et tillæg, 
som vi især har indfanget gennem interviews 
og udbygget med viden fra litteraturen, der om-
handler et globalt mindset hos ledelsen i en virk-
somhed. Det er bl.a. den flade struktur, der ofte 
eksisterer i danske MMV’ers arbejdshierarki, og 
forandringerne i produktionsforhold der gør at 
tekniske medarbejdere i dag skal kunne påtage 
sig nye opgaver, hvor især de mere merkantile 
kompetencer træder frem og erstatter de mere 
klassiske hårde kompetencer i produktionsdelen.

Et sekundært mål med vores research, har været 
at undersøge hvilke muligheder og udfordringer 
de danske MMV’er ser i forhold til internationa-
lisering. Det er det dels fordi, at vi med projektet 
håber at være en lille faktor i en styrkelse af de 
danske produktionsvirksomheders internationali-
sering og eksportpotentiale ved at styrke KEA’s 
dimmittenders globale kompetencer; og dels, for 
at få en indsigt i internationalisering i praksis som 
inspiration til undervisningen.  

Læs mere om internationalisering og de danske 
produktionsvirksomheder i afsnit 3: Internationali-
sering: Muligheder og Udfordringer, s. 17.

Samlet set er formålet med vores analyse og re-
sultater at lede henimod udviklingen af nye til-
gange og værktøjer, til undervisningen på KEA’s 
tekniske uddannelser. 



Side  |  7 

KEA F&I  |  Globale Tekniske Kompetencer Rapport 2018

HVORFOR GLOBALE KOMPETENCER? 

OTTE NØGLEINDSIGTER FRA VORES RESEARCH
1.

GLOBALISERING OG TEKNOLOGI ER GENSIDIGT FOR-
STÆRKENDE 

Globalisering og teknologi har altid hængt sammen lige fra 
opfindelsen af printpressen, og de er gensidigt forstærken-
de. Globale kompetencer burde derfor et naturligt fokus på 
tekniske uddannelser.

2. 

GLOBAL ORIENTERING ER EN NØDVENDIGHED FOR SUC-
CESS I EN GLOBAL TIDSALDER 

Globale kompetencer er nødvendige for succes i en global 
tidsalder. Globaliseringen har ændret vores mentale og fysi-
ske billede af verden fra et sæt af adskilte verdener til et fæl-
les landskab med muligheder, som vi kan rejse igennem, og 
hvor ledelse af positioner i værdikæder kræver multikulturel 
indlevelse (Friedman, 2005). I en sådan verden vil en global 
orientering fremtræde som en naturlig nødvendighed.

3. 

NICHESTRATEGISK FOKUS OG HØJTEKNOLOGISKE PRO-
DUKTER

Tab af industrielle arbejdspladser i dansk økonomi, åbner 
spørgsmålet om hvordan dansk økonomi skal positionere 
sig i den internationale arbejdsdeling. Viden, innovation og 
udvikling er nøgleord i denne sammenhæng. Mange danske 
virksomheder har ikke som tidligere et omkostningsstrate-
gisk fokus i deres konkurrencestrategi men i stedet oftere en 
differentierings- og især nichestrategisk tilgang, som begge 
kræver højere grad af teknologisk kompetence, innovation 
og markedsorientering globalt.

4. 

NYE VÆKSTMARKEDER LÆNGERE VÆK FRA DANMARK

Udover stadigt at være fokuseret på at udvide i de nære mar-
keder, kigger mange danske virksomheder længere væk fra 
Danmark mod de nye vækstmarkeder med håb om at øge 
egen vækst. Disse nye markeder finder vi nu og i fremtiden 
især i det globale syd, hvorfor globale kompetencer bliver 
essentielle for at kunne udnytte nye muligheder heri. 

5. 

OPPORTUNITY RECOGNITION PROCESS

Uddannelse med fokus på det globale marked og innovation 
er en vigtig forudsætning for at kunne identificere de gode 
ideer og/eller et potentielt internationaliserings- og eksport-
potentiale (Opportunity Recognition Proces), fremhæver at 
uddannelse; erfaring, både personlig og arbejdsrelateret; og 
netværk er vigtige faktorer for succes med internationalise-
ring. 

6.

FRA HÅRDE TIL BLØDE KOMPETENCER

Automatisering og robotter overtager mange af de opgaver 
tekniske medarbejdere tidligere har haft. Det er især de ”hår-
de” rutine opgaver, der forsvinder og erstattes af mere ”blø-
de” ikke-rutine opgaver. Det, vi har tilbage som mennesker, 
er bl.a. vores evne til at være kreative og innovative (Rainie 
& Anderson 2017). 

7. 

LÆR AT LÆRE NYT

Uddannelser har ikke længere ”livstidsgaranti”. Kravene til 
os som medarbejdere ændrer sig så grundlæggende og så 
hurtigt, at vi kun kan følge med, hvis vi løbende efter- og 
videreuddanner os. Man vil få stadigt mere brug for at kunne 
udvikle sine kompetencer i dybden og i bredden, afhængigt 
af hvad arbejdsmarkedets behov (og ens egen udviklings-
trang) tilskriver.

8.

GLOBALISERING SOM POLITISK KERNEOMRÅDE 

Det er et politisk kerneområde at styrke det positive ved 
globalisering, her især styrkelse af dansk økonomi gennem 
eksport. Dette kan ses som et modsvar på de sidste årtiers 
negative globalisering, hvor danske virksomheder har flyttet 
produktionen ud af landet og den øgede internationale kon-
kurrence i nogle tilfælde har udkonkurreret danske virksom-
heder med tab af arbejdspladser som følge.
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HVORDAN GJORDE VI?

Indsigten i denne rapport baserer sig på en tre-
trins analyse af internationalisering og kompe-
tencebehov hos danske mindre og mellemstore 
produktionsvirksomheder. 

Første trin bestod hovedsageligt af desk research 
og gennemgang af den eksisterende litteratur for 
at svare på spørgsmålet: Hvad vil det sige at være 
global kompetent indenfor de tekniske fag? 

På baggrund af denne gennemgang fortsatte vi 
til trin to af analysen, der undersøgte graden af 
internationalisering blandt danske mindre og mel-
lemstore produktionsvirksomheder, deres behov 
for tekniske medarbejdere med globale kompe-
tencer og hvilke globale kompetencer, de finder 
mest relevante. Til dette har vi udviklet et spørge-
skema som er udsendt til relevante danske pro-
duktionsvirksomheder samt branche- og interes-
seorganisationer. Der har været et særligt fokus 
på at inkludere virksomheder med praktikanter fra 
tre tekniske uddannelser på KEA, Produktudvik-
linng & Teknisk Integration, Produktionsteknolog 
og IT-Teknolog, men også virksomheder uden re-
lation til KEA, dog indenfor samme branche som 
disse (se figur 4), har medvirket. Vi har desuden 
gennemført en-til-en interviews med en række 
relevante produktionsvirksomheder, studente-
riværksættere og andre interessenter med fokus 
på, at afdække hvad globalt teknisk arbejde og 
heraf nødvendige kompetencer indebærer for 
dem. 

Tredje trin bestod af workshops med undervise-
re fra de tre førnævnte uddannelseslinjer, hvor de 
indledende fund blev præsenteret og bearbejdet 
for at konceptualisere globale kompetencer i en 
KEA-Teknik kontekst. Målet er her at udvikle ideer 
til undervisningsredskaber, –værktøjer og –emner, 
så de tekniske uddannelser kan opnå et større fo-
kus på globale kompetencer. 

I alt 83 virksomheder svarede fyldestgørende 
på spørgeskemaundersøgelsen. Herunder er et 
overblik over hvor mange og hvilke typer af virk-
somheder, der deltog i surveyundersøgelsen. 
Som det fremgår falder ikke alle virksomhederne 
under kategorien MMV, som vi i tråd med Dan-
marks Statistik definerer som virksomheder med 
op til 249 ansatte. I overensstemmelse hermed 
er en del virksomheder ligeledes ældre og allere-
de godt etableret internationalt. Resultaterne fra 
spørgeskemaundersøgelsen, indeholder derfor 
en blanding af svar fra ældre erfarne virksomhe-
der, der allerede har oplevet udfordringerne med 
internationalisering, og unge virksomheder, hvor-
af mange er såkaldte ’born globals’, der allerede 
tidligt i deres eksistens ønsker at gå internatio-
nalt, og derfor nu står overfor udfordringerne heri. 

Uden at kunne siges at være et statistisk signifi-
kant grundlag, er det et relativt højt antal besvarel-
ser, lignende internationale undersøgelser taget i 
betragtning, og vi mener at spørgeskemaunder-
søgelsens empiri samlet set giver et godt og til-
fredsstillende udgangspunkt for vores videre dis-
kussion om globale kompetencer i konteksten af 
dette pilotprojekt.

Fra Spørgeskemaundersøgelse: Hvor mange ansatte er der i virksomheden?

FIG. 1: ANTAL ANSATTE
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PRODUKTUDVIKLING & TEKNISK INTEGRATION

PRODUKTIONSTEKNOLOG

IT-TEKNOLOG

U/ KEA PRAKTIKANT

Fra Survey: Hvilken uddannelsesretning går jeres praktikant fra KEA på? 
(32 virksomheder havde ingen KEA-praktikant og er udeladt herfra)

FIG. 4: PRAKTIKRELATION TIL KEA
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Fra Survey: Hvilken branche er jeres virksomhed fortrinvist i?
(10% ikke oplyst, 4% fra andre brancher)

FIG. 2: BRANCHE

Fra Survey: Hvilket år er virksomheden grundlagt? 

FIG. 3: ÅR GRUNDLAGT
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Afsnit 2

GLOBALISERINGEN & DE
NYE KOMPETENCER

 HVAD VIL DET SIGE
   AT VÆRE  

 GLOBALT KOMPETENT 
     ?
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KORT OM GLOBALISERING OG TEKNOLOGI

Siden Gutenbergs opfindelse af trykpressen, har 
globalisering og teknologi med stadigt større in-
tensitet gensidigt forstærket hinanden. Samle-
båndet ved Ford motors, computeren, internettet, 
robotter til automatisering osv. har alle været sto-
re drivkræfter bag globaliseringen. Nye teknologi-
ske fremskridt er også en af hovedårsagerne til, 
at globaliseringen er eskaleret i det seneste årti. 
Indenfor informations- og kommunikationstekno-
logi (IKT) er nye innovationer blevet mindre i stør-
relse, mere effektive og kan i mange tilfælde ud-
vikles uden de store omkostninger. Samtidigt har 
nye produktionsteknologier ændret den måde, 
hvorpå industrien arbejder og forstår egen vær-
diskabelse. Ny teknologi har medvirket til at gøre 
verden mindre og åbnet den globale økonomi for 
individer såvel som for erhvervslivet.

Globalisering medfører derfor også ændringer 
i hvilke færdigheder og kompetencer, der efter-
spørges fra virksomheder. En virksomheds vær-
dikæde, kan i dag nemmere sprede sig globalt og 
gør det også langt oftere end tidligere. Det har 
for Danmark især medført, at meget produktion 
er flyttet udenlands til mindre løntunge områder. 
Nogle analyser viser endda også, at op imod 
40% af danskernes arbejdstimer kan blive erstat-
tet af automatisering og digitalisering i fremtiden 
(McKinsey, 2017). Begge udviklinger betyder, at 
virksomhedernes kompetencebehov herhjemme 
fortsat vil skifte fra fysisk og arbejdskraftsinten-
sive til mere kognitive færdigheder. Noget tyder 
dog på, at mange virksomheder begynder at flyt-
te produktionen tilbage igen. Det er dog med pro-
duktion på et højere teknologisk niveau, hvilket 

derfor ikke ændrer på behovet for mere kognitive 
kompetencer.  

Udover at produktionen er blevet globaliseret, 
kan det være gennem samarbejder, services eller 
på afsætningssiden (altså eksport til udenlandske 
markeder), at danske virksomheder handler og 
agerer globalt. Der er generelt stor enighed blandt 
både akademikere og politikere om, at Danmark 
og danske virksomheder skal indgå i den globa-
le økonomi især ved i højere grad at fokusere på 
internationalisering og eksport. Det første skridt 
heri er anerkendelsen af muligheden for at begå 
sig på det internationale marked. Det kræver ikke 
mindst mod, netværk og et globalt mindset hos 
virksomhedslederne men også hos medarbejder-
ne i især de mindre virksomheder. 

Globalisering er selv sagt en afgørende faktor for 
hvorfor globale kompetencer er essentielle. Men 
globalisering kan betyde mange forskellige ting i 
forskellige kontekster. Især fem tendenser i glo-
baliseringen kan siges, at være afgørende for ud-
viklingen indenfor de tekniske fag:  (se figur 5). 
Udviklingen indenfor ny teknologi betyder især 
forandringer, bl.a. fordi automatisering og digita-
lisering markant har forandret arbejdsmetoder og 
opgaver for tekniske medarbejdere. Det er dog 
ikke den mest markante tendens, når vi spørger 
virksomhederne i vores undersøgelse om hvilke 
udviklingstendenser, der i størst omfang vil påvir-
ke kompetencekrav hos tekniske medarbejdere. 
Her viser det sig, at det ikke er udviklingen inden 
for teknologi, der fylder mest men istedet en øget 
specialisering af produkter, der kan være en for-
delagtig strategi i et globalt marked. 

Fra Spørgeskemaundersøgelse: Hvilke udviklingstendenser vil nu og i fremtiden særligt påvirke kompetencekrav og forventninger til tekniske medarbejdere? (32 respondenter)

FIG. 5: UDVIKLINGSTENDENSER DER PÅVIRKER KOMPETENCEKRAV

Øget specialisering og kompleksitet i ydelse/produkt

Internationalisering af virksomheden

Øget behov for fleksibilitet hos medarbejdere

Automatisering og digitalisering af processer

Fokus på energioptimering og grøn energi

0% 25% 50% 75% 100%

INGEN BETYDNINGMINDRE BETYDNINGEN HVIS PÅVIRKNINGPÅVIRKER I SÆRDELESHED
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Ligeledes er også internationalisering af virksom-
heden og øget behov for fleksibilitet hos medar-
bejderne tendenser, der vil påvirke kompetence-
krav, som uddannelserne må tilpasse sig til. Mere 
specialiserede virksomheder kan bl.a. betyde, at 
der ikke er nogen bredt funderet ”fagmanual”, 
som kan følges i uddannelserne. Fremfor at lære 
tekniske processer e.lign. bliver det derfor essen-
tielt, at de studerende også får kompetencer til at 
kunne lære nyt - påny -, så de kan lære de specia-
liserede processer ude i de globale virksomheder. 

Generelt kan man sige, at udviklingen har betydet, 
at mere ”bløde” kompetencer opprioriteres, hvil-
ket også er tilfældet når vi taler kompetencekrav i 
forhold til internationalisering af virksomheden og 
øget fleksibilitet hos medarbejderne. Sidstnævn-
te er nok især vigtig i MMVer, hvor også tekniske 
medarbejdere ofte forventes at måtte bidrage til 
bl.a. også markedsføring og salg.

Globalisering har en mærkbar indflydelse på vo-
res samfund og herunder også uddannelser. Det 
er vigtigt, at vi i den sammenhæng ikke lader 
markeder og globalisering forme uddannelserne, 
men aktivt i stedet udvikler de videregående ud-
dannelser, så vi undgår de negative konsekvenser 
af globaliseringen og i stedet griber muligheder-
ne heri. Positiv globalisering medfører økonomisk 
udvikling, innovation og internationale spillovers 
af ideer mellem lande, og den udfordrer derfor 
industrien til at gøre sit bedste. International kon-
kurrence skal medvirke udvikling, og her ser det 
ud til at Danmark har et godt fundament til at gå 
forrest, med opbakning politisk og høj grad af in-
novation og teknologisk kompetence ude i virk-
somhederne. Fordi fremtiden er international bør 
de studerende, ligesom virksomhederne, have 
blikket fast rettet mod udlandet for at sikre sig, at 
de kan begå sig i andre miljøer og for, at de kan 
tage det nye herfra ind i deres egne strategier.

GRUNDSKOLE            GYMNASIE             ERHVERVSSKOLE             ERHVERVSAKADEMI             UNIVERSITET 

21st CENTURY SKILLS

 

        
GLOBALT

 

MINDSET

PÅ KEA TEKNIK

PRAKSIS

VIDEN

FORSTÅELSE

Illustration over hvor i litteraturen om Globale Kompetencer dette projekt forholder sig til. 
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LITTERATURGENNEMGANG: GLOBALE KOM-
PETENCER

I årtier har vi oplevet en tiltagende globaliseret 
verdensorden. Vores perspektiver og syn på ver-
den omkring os er blevet udfordret heraf, og vi 
må løbende forholde os til de forandringer globa-
liseringen medfører, såvel som de nye krav disse 
stiller os overfor. En gren indenfor uddannelses-
forskningen har på den baggrund sat fokus på, 
hvordan læringsmål kan forbedres, så de bedre 
matcher kravene og mulighederne i denne nye 
globale verden. Sagt på en anden måde, har man 
stillet spørgsmålet: Hvad vil det sige at være glo-
bal kompetent?

I en skelsættende artikel fra 1976, An Attainable 
Global Perspective (Et Opnåeligt Globalt Per-
spektiv), understreger Robert Hanvey behovet for 
et nyt fokus indenfor uddannelse, der fremmer et 
globalt perspektiv. Hanvey identificerer fem di-
mensioner heraf: (1) bevidsthed om perspektiv, 
(2) forståelse for ”planetens tilstand”, (3) tværkul-
turel forståelse, (4) viden om globale dynamikker 
og (5) bevidsthed om menneskelige valg (Hanvey, 
2009: s. 162).

I et mere samtidigt bud, har Fernando Reimers 
skåret ned til tre indbyrdes afhængige dimensio-
ner bestående af tværkulturel forståelse, færdig-
heder i flere sprog samt viden og forståelse for 
verden (fra historie og geografi til aktuelle globale 
emner). Med udgangspunkt heri kommer Reimers 
med et bud på en definition af globale kompeten-
cer som:

”den viden og de færdigheder, der hjælper 
folk til at forstå den flade verden, de lever i, 
færdigheder til at kunne integrere på tværs 
af disciplinære domæner for at kunne forstå 

globale anliggender og begivenheder og 
skabe mulighederne til at løse dem” (Rei-

mers, 2009, oversat fra original)

Yulong Li, der med empiriske undersøgelser har 
forsøgt at kortlægge amerikanske og kinesiske 
universitetsstuderendes globale kompetencer, 
foreslår, at begrebet kan defineres som: 

”ens evne til at se ud over eget domæne 
eller disciplin og korrekt forstå kulturelle 
normer og globale begivenheder, så man 

kan interagere, kommunikere og arbejde ef-
fektivt uden for ens miljø” (Yulong Li, 2013: 

s. 127, oversat fra original)  

Mellem 21st century skills og et globalt mindset

Litteraturen omhandlende globale kompetencer 
spænder fra et fokus på udviklingen af en glo-
bal orienteret undervisning i grundskolen og på 
gymnasier (se f.eks. Wagner 2008, Reimers 2009, 
Boix Mansilla & Jackson 2013, Asia Society & 
OECD 2018) til litteratur, der søger at identificere 
de kompetencer og kvaliteter, ledere i internatio-
nale virksomheder bør besidde (se f.eks. Levy et. 
al 2007, Gjerding 2012 og Ananthram et. al 2014). 
Populært refererer man til førstnævnte, som 21st 
Century Skills, hvor man hos virksomhedsledere 
taler om et globalt mindset. Globalt perspektiv, 
kulturel følsomhed og kommunikationskompe-
tence er store tilbagevendende temaer på tværs, 
men det betyder naturligvis ikke at forståelsen af 
et globalt perspektiv for en elev i grundskolen er 
det samme som den internationale leder i en stor 
virksomhed. Betydningen af global kompetence 
varierer uden tvivl afhængigt af svaret på spørgs-
målet, kompetence til hvad? 

Interessefeltet for denne analyse befinder sig et 
sted mellem de to ovenstående og i litteraturen 
mest undersøgte områder. Figur 6 viser hvordan 
globale kompetencer varierer i forhold til den kon-
tekst det diskuteres i. Vi er i dette projekt inte-
resseret i at undersøge de globale kompetencer, 
der vedrører studerende på korte og mellemlange 
videregående tekniske uddannelser – et stort set 
uudforsket område indtil nu. Det tætteste vi kom-
mer herpå, ser vi hos universiteter med studieret-
ninger indenfor teknologi, hvor man er begyndt 
at indse vigtigheden i mere globalt orienteret un-
dervisning og udviklingen af ingeniørstuderendes 
globale kompetencer. Dette har medført en række 
undersøgelser, workshops og artikler, der disku-
terer hvilke specifikke globale kompetencer uni-
versitetsstudierne indenfor de teknologiske disci-
pliner bør tilskrive den færdiguddannede globale 
ingeniør. På trods af et fokus på et højere uddan-
nelsesniveau, kan disse bidrage som en indgang 
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for os til at diskutere globale kompetencer i de 
tekniske discipliner. 

Nye mere ’bløde’ kompetencer

I deres forsøg på at levere en model for kompe-
tencerne hos den ’globale ingeniør’ fremhæver 
Lohmann et al. (2006: 119), at denne videnbase-
rede økonomi i en globaliseringsstyret verden har 
betydet, at mere ’bløde’ færdigheder (også kal-
det professionelle kompetencer eller soft skills) 
er blevet nødvendige i et tillæg til de traditionelle 
’hårde’ tekniske kompetencer. Disse ’bløde’ fær-
digheder, hævder de, er blevet nødvendige for in-
geniører for at kunne fungere i et globaliseret miljø 
og arbejde på tværs af grænser. Flere empiriske 
undersøgelser af arbejdsgivernes forventninger 
til ingeniører har siden støttet betragtningen om, 
at et højere niveau af ’bløde’ færdigheder bliver 
efterspurgt (se Nasr 2014 for en gennemgang af 
empiriske studier på området). Sammenlagt bety-
der det, at ingeniørpraksis og højere læreanstalter 
har fået et nyt ansvar for at producere kandida-
ter, der bærer flere hatte i form af hårde (tekniske) 
færdigheder suppleret med mere bløde (menne-
skelige) færdigheder (Nasr 2014). 

Som svar på den nye globale virkelighed og ef-
terspørgslen efter nye kompetencer hos medar-
bejdere, har en række forskere forsøgt, at defi-
nere hvad der forstås ved ’globale kompetencer’ 
indenfor ingeniørfaget. Parkinson (2009) præ-
senterer på baggrund af en undersøgelse blandt 
både undervisere og virksomhedsledere, en to-
neangivende redegørelse for behovet for globale 
kompetencer og et bud på hvilke globale kompe-
tencer, der er vigtige indenfor ingeniørfaget. Par-
kinson fandt frem til 13 karakteristika, som ifølge 
hans undersøgelser kan definere globale kompe-
tencer for ingeniørstuderende. I hans undersøgel-
se blev respondenterne desuden bedt om at ran-
gere kompetencerne efter væsentlighed, hvoraf 
følgende fem blev rangeret højest:

1. kan sætte pris på andre kulturer;

2. er dygtig til at arbejde i og/eller lede et team 
med etnisk og kulturel mangfoldighed;

3. er i stand til at kommunikere på tværs af kul-
turer;

4. har haft mulighed for at udøve ingeniørarbej-
de i en global kontekst;

5. kan effektivt håndtere etiske problemer, der 
kan opstå ved kulturelle eller nationale for-
skelle. 

Også organisationer som for eksempel Ingeniører 
Uden Grænser (IUG) – en multinational NGO der 
arbejder med international udviklingsarbejde – og 
ASEE (den Amerikanske Forening for Ingeniørud-
dannelser) har forsøgt at kortlægge hvilke kom-
petencer, der kendetegner den ’globale ingeniør’. 
Sidstnævnte iværksatte i 2013 et stort projekt 
med formål at udvikle og vurdere de færdigheder 
og erfaringer, som kræves af ingeniørstuderende 
for at arbejde effektivt i et globalt miljø. På bag-
grund af interessentanalyser og input fra under-
visere, arbejdsgivere, studerende og færdigud-
dannede ingeniører fra hele verden, identificerede 
ASEE i alt 20 egenskaber, som det forventes at 
ingeniører, der arbejder og lever i en stadigt mere 
global sammenhæng, skal besidde. 

I en artikel fra 2009 konstaterer Chan & Fishbein, 
at ingeniører ikke længere blot skal kunne løse 
tekniske problemer, men at ”bredere problem-
stillinger med samfundsmæssige og globale im-
plikationer påkalder sig professionens opmærk-
somhed” (side 9, [oversat fra original]), og bruger 
især IUGs resultater som udgangspunkt for deres 
10 karakteristika for den ’globale ingeniør’. Man-
ge andre forskere og organisationer har på for-
skellig vis ligeledes forsøgt at identificere og præ-
sentere lister over hvilke specifikke kompetencer, 
ingeniører bør have i denne nye globale verden 
(Lohmann et. al 2006, Allert et. al 2007, Parkinson 
2009, Chan & Fishbein 2009, Grandin & Hedde-
rich 2009, IFEES 2013, Ball et al. 2012). 

Den Globale Ingeniør

I en gennemgribende undersøgelse af kompe-
tencer for globale ingeniører samler Jesiek et. al 
(2014) mere end 50 casestudier indenfor ingeni-
ørfaget og andre tekniske områder, erhvervsliv 
og ledelse samt tværkulturelle studier. De argu-
menterer, at spørgsmålene om hvilke specifik-
ke kompetencer, der er mest vigtige for globale 
ingeniører og hvilke typer træning og arbejdser-
faring, der bedst kultiverer sådanne egenskaber 
hos studerende, stadigt er mangelfulde. For det 
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første, argumenterer de, har ”sådanne lister haft 
en tendens til at mangle eksplicit forankring i em-
piriske studier af ingeniørmæssig praksis, her-
under typiske former for arbejdssituationer og 
relaterede adfærdsmæssige krav” (Jesiek et. al 
2014:1 [oversat fra original]). For det andet, er re-
sultaterne ofte præget af hvilken specifik profes-
sionel praksis, geografisk lokalitet, industrisektor, 
jobrolle og virksomhed, der studeres. I et forsøg 
på at overkomme disse problemer – og i tråd med 
en mere praksisorienteret tendens indenfor inge-
niøruddannelserne – foreslår Jesiek et. al et større 
fokus på de typer af arbejdssituationer, som de 
fleste ingeniører ofte oplever, for at identificere 
passende adfærd i forskellige kontekster i tillæg 
til de specifikke kompetencer og færdigheder. 
Gennem en omfattende analyse af litteraturen 
suppleret med nyt interviewdata, giver de derefter 
deres bud på, hvad det vil sige at være en globalt 
kompetent ingeniør og præsenterer tre specifikke 
kontekstuelle dimensioner: teknisk koordinering; 
ingeniørkulturer; samt etik, standarder og regler. 
Vi finder i vores egen model inspiration herfra, og 
vi vil derfor komme nærmere ind på disse dimen-
sioner i næste afsnit.

I en forskningsundersøgelse udført ved universi-
tetet i Cape Town i Sydafrika fandt Martin et. al. 
(2005) at ingeniørstuderende og tekniske kandi-
dater følte sig parat til arbejdsmarkedet, i forhold 
til deres ekspertise indenfor de tekniske færdig-
heder, mens de – i lighed med andre undersøgel-
ser – identificerede deres svagheder i færdighe-
der som tværfaglig samarbejde, projektledelse 
og praktisk koordinering og forberedelse. Ulig de 
andre undersøgelser, identificerede Martin et. al. 
også et supplerende behov for at teknikere kan 
fungere som forretningsfolk. Mange ingeniører er 
i dag forpligtet til at opnå tilstrækkelige erhvervs-
kompetencer for at kunne opretholde en kon-
kurrencemæssig fordel både på et professionelt 
og et virksomhedsniveau. Modsat tidligere, hvor 
ingeniører, har kunnet fungere udelukkende som 
teknikere med et sæt ”hårde” færdigheder, har 
den stigende globale konkurrence medført et be-
hov for mere afrundede ingeniører. Ingeniører og 
teknikere skal i dag kunne fungere i globale, so-
ciale, finansielle, tekniske og kommercielle sam-
menhænge. 

I tråd med Martins fokus på ingeniører som for-
retningsfolk fremførte den Europæiske Sammen-
slutning af Nationale Ingeniørforeninger (FEANI) i 

et positionspapir målrettet EU nødvendigheden 
af, at ingeniører skal kunne forbinde erhvervsli-
vet med det mere videnskabelige samfund for at 
drive innovationen i EU (Birch 2007). Da MMV’er 
udgør 99% af alle virksomheder i Europa og bi-
drager med 65% af Europas BNP, er de ikke bare 
rygraden i den europæiske økonomi, argumente-
rer FEANI, men også udgangspunkt for nye ideer 
og innovation. Innovationsaktivitet i MMV’er er af-
gørende for at klare sig i den globale konkurrence 
og skabe økonomisk vækst i EU, hvilket igen stil-
ler nye kompetencekrav til arbejdsstyrken (Birch 
2007). 

Med Martin et. al. (2005) og FEANI’s positionspa-
pir (Birch 2007), der fremhæver nødvendigheden 
af at ingeniører også til dels er innovative forret-
ningsfolk, nærmer vi os krav om kompetencer, 
der traditionelt forbindes med de mere merkantile 
erhverv. Ikke mindst fordi mange flere MMV’er i 
dag fødes med et globalt marked i udsigt – de 
såkaldte ”Born Global”-virksomheder – er det 
dog samtidigt også blevet mere relevant at udvik-
le kapaciteter i internationalt entreprenørskab på 
de tekniske uddannelser. Bell et. al. (2004) finder 
i deres undersøgelse af internationale dimensi-
oner af entreprenørskab og hvordan uddannel-
sesprogrammer indenfor de merkantile fag (ikke 
tekniske) kan udvikles for at afspejle denne nye 
globale virkelighed, at de karaktertræk en inter-
national leder besidder er meget lig med dem 
der kendetegner succesfulde entreprenører (Bell 
2004: 110). Begge grupper er risikovillige og har 
evnen til at skabe fornyelse – f.eks. gennem ud-
videlse til nye markeder eller ny produktudvikling 
(Bell 2004: 111). Studier i internationalt entre-
prenørskab er siden vokset markant og er blevet 
et selvstændigt kursus på mange merkantile ud-
dannelser verden over.

Et Globalt Mindset

I forskningslitteraturen omkring virksomhedsle-
delse diskuteres det bredt, hvad et globalt mind-
set indebærer. Ananthram et. al. (2010) definerer 
det som 

”evnen og viljen hos ledere til at tænke, 
handle og overskride grænser for mål, vær-

dier og kompetencer på et globalt plan”
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Det er interessant at forholde sig til, at begrebet 
”globalt mindset”, og det der er indeholdt heri, 
oftest i litteraturen er målrettet ledelsens kompe-
tencer og ikke medarbejdernes. Det skyldes nok 
især, at der i de lande som litteraturen interesserer 
sig mest for, – herunder især USA og Kina – ek-
sisterer en mere hierarkisk ledelsesstruktur end 
herhjemme. Størrelsen af virksomhederne gør 
også ofte, at medarbejdere har mere speciali-
serede ansvarsområder. Netop på dette område 
skiller indsigten fra vores undersøgelse sig ud fra 
den eksisterende litteratur. 

Teknikere som innovative forretningsfolk og in-
ternationale entreprenører markerer efter vores 
mening en vigtig fjerde dimension – som vi vil 
kalde Entreprenørskab og Markedsorientering. 
Jesiek et. al. (2014: 5) anerkender denne dimen-
sions eksistens i tidligere studier som i Parkin-
sons diskussion af de ”internationale aspekter af 
... forretningsmetoder”, Warnicks omtale af ”en 
evne til at forstå international forretning”, og Ball 
et al.’s henvisning til ”grundlæggende principper 
for globale virksomheder”. På trods af ikke selv at 
forfølge denne dimension, anerkender de, at ”det 
er sandsynligt, at de største vanskeligheder, inge-
niører og andre tekniske fagfolk står over for, er 
centreret på nationale forskelle i forretningsprak-
sis frem for standarder og fælles forhold” Jesiek 
et. al. (2014: 6).

Globale Kompetencer: delkonklusion

I tillæg til de mere traditionelle tre, bedst sam-
menfattet af Jesiek et. al. (2014), tegner den gen-
nemgåede litteratur et overordnet billede af hvilke 
globale kompetencer, der er vigtige for teknikere 
i dag. Der vil naturligt være forskel på hvilke di-
mensioner og kompetencer, der fremhæves i for-
skellige lande. F.eks. har vi allerede set, at især 
den fjerde dimension med fokus på entreprenør-
skab og markedsorientering hos medarbejdere 
længere nede i hierarkiet er sværere at nå frem 
til med udgangspunkt i større lande med større 
virksomheder. 

Med fokus på Danmark og MMV’er, mener vi, at 
denne dimension bliver ekstra relevant. Da Dan-
mark er afhængig af et udenlandsk marked og 
MMV’er ofte er afhængige af internationalisering 
og medarbejdere med brede kompetencer for de-
res succes, bliver udviklingen af studerendes glo-
bale kompetencer stadigt mere relevante. Når det 
gælder teknik og teknologiuddannelserne må det 
siges at være ekstra relevant, da arbejdsmarke-
det i dette felt har ændret sig markant i takt med 
globaliseringen de seneste år.

I afsnit 4: Fire Dimensioner af Globale Kompeten-
cer, vil vi med udgangspunkt i litteraturen og ana-
lyse af interviews komme nærmere ind på, hvad vi 
forstår ved Globale Kompetencer i den specifikke 
kontekst af det tekniske fagområde.
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Afsnit 3

INTERNATIONALISERING:
MULIGHEDER OG UDFORDRINGER
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OM INTERNATIONALISERING

Internationalisering er et bredt anvendt begreb. 
Oftest bruges det når vi taler om de ændringer, 
som den moderne tid har medført - ikke kun be-
grænset til økonomien, men også indenfor det 
politiske, kulturelle og sociale miljø, som vores 
samfund består af. Taler vi om internationalise-
ring indenfor økonomien (som vi hovedsageligt 
gør her), har vi set et skift fra nationale markeds-
orienterede økonomier til én global økonomi. Der 
er altså sket et skift fra at virksomhederne har haft 
fokus på et hjemmemarked (ofte nationalt) til i dag 
at have et internationalt perspektiv. Desuden er 
det internationale marked ikke længere kun for de 
store virksomheder, men også mindre og mellem-
store virksomheder ser i stigende grad de uden-
landske markeder som vigtigere. 

Også ud fra et produkt- og forsyningskæde-syns-
punkt er mange virksomheder i dag internationa-
liserede. Fra 1990’erne så vi især en outsourcing 
af produktionen, hvor vestlige virksomheder i 
stor udstrækning brugte omkostningsforskellen 
mellem nye økonomier og de vestlige i forhold til 
billig arbejdskraft for at reducere deres produk-
tionsomkostninger. Med udviklingen indenfor di-
gitalisering og automatisering er der dog noget, 
der tyder på, at produktionen er ved at flytte til-
bage igen, bl.a. fordi moderne automatiserede 
virksomheder kræver færre men ofte også højere 
uddannet arbejdskraft i produktionen.

I dag er økonomierne bundet sammen som aldrig 
før. Handel på tværs af grænser er i de sidste årtier 
blevet stadigt mere og har øget rigdomsniveauet i 
mange dele af verden. Internationalisering er den 
bedste mulighed, virksomheder har, for at deltage 
i det globale økonomiske opsving. For eksempel 
er det samlede antal potentielle kunder i udvik-
lingslandene steget dramatisk, mens de mere 
udviklede lande har mættede markeder og derfor 
oplever hård priskonkurrence. Noget tyder der-
for på, at en vigtig faktor for at sikre økonomisk 
bæredygtighed i sin virksomhed i den moderne 
verden, er ved at deltage i internationaliseringen. 
På den måde når ens virksomhed ud til flere mar-
keder og forskellige lande, hvormed man udvider 
kundesegmentet og mindsker afhængigheden af 
hjemmemarkedet.

Når vi i vores undersøgelse spørger virksomhe-
derne om de på den ene eller anden måde er 
internationaliserede, svarer hele 77% ja. Yderli-
gere 11% svarer, at de endnu ikke er internati-
onale, men at det er noget de har planlagt. De 
resterende er enten ikke interesseret i at internati-
onalisere, ofte grundet et nichefokus på hjemme-
markedet, eller de har forsøgt sig men fejlet (se 
figur 7). De 88%, der er positive overfor interna-
tionalisering, kan fordeles mellem virksomheder, 
der endnu ikke er internationaliserede men har et 
ønske herom, til virksomheder, der er etablerede 
og mættede internationalt. Særligt interessant 
er de 24%, der kategoriserer sig selv som ”Born 
Globals” – en forholdsvis ny mulighed, som især 

77%

11%

2%

10%

ALLEREDE INTERNATIONALISEREDE

ENDNU IKKE INTERNATIONALE, MEN PLANLAGT

IKKE INTERESSERET I INTERNATIONALT MARKED

Fra Spørgeskemaundersøgelse: Er din virksomhed allerede internationaliseret på nogen måde? 
(Gennem f.eks. udenlandske kunder eller samarbejdspartnere)

FORSØGT INTERNATIONALT, MEN FEJLET

FIG. 7: INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER



den moderne teknologi har muliggjort, hvor virk-
somheder fra start er målrettet et globalt marked 
(se figur 8). 

FREMMEDHEDSBYRDER & MOTIVER FOR AT 
INTERNATIONALISERE

Resultater fra vores undersøgelse viser en meget 
stor interesse for det internationale marked; men 
hvorfor ønsker danske MMV’er at internationali-
sere? En internationaliseringsproces kan være 
skræmmende og svær at gennemføre, og i vær-
ste fald kan et mislykket forsøg betyde en virk-
somheds endeligt. Som udefrakommende virk-
somhed på et nyt marked står man over for det, 
som kan kaldes fremmedhedsbyrder [liabilities of 
foreigness]. Udtrykket sammenfatter nogle af de 
negative aspekter og ekstra bekostninger, som 
virksomheder, der opererer uden for deres hjem-
lande, oplever i forhold til de lokale virksomheder 
på målmarkedet. Det kan være bekostninger, der 
opstår pga. begrænset viden om lokalsamfundet, 
negative holdninger fra lokale firmaer og kunder 
og besværlighederne ved at skulle administre-
re organisationer, hvis underenheder er adskilt 
af tidszoner og geografisk afstand. Disse ekstra 
byrder hæves ikke kun af den kompleksitet og 
usikkerhed, der opstår med f.eks. anderledes lov-
givning, men også af de forskelle man vil finde i 
forhold til anderledes sociale og kulturelle miljøer.

I vores undersøgelse har vi bedt virksomhederne 
rangere udfordringer og barrierer, der kan opleves 
i internationaliseringsprocessen. Udfordringer 
ved anderledes lovgivning og generel informati-
on om markeder synes her ikke at være de mest 
signifikante faktorer, som virksomhederne frem-
hæver. Derimod træder udfordringer med at finde 
pålidelig repræsentation i udlandet, besværlighe-
der med at identificere internationale forretnings-
muligheder og begrænset faglig kapacitet til at 
kunne gennemføre en internationalisering frem 
(se figur 9). 

På trods af, at de byrder og barrierer, der eksiste-
rer for en succesfuld internationalisering, er store; 
er der alligevel en stor interesse i at begive sig ud i 
verden. Virksomheder vælger at internationalisere 
af forskellige årsager - man kan her skelne mellem 
virksomheder, der internationalisere af egen inte-
resse: proaktive motiver; og virksomheder der er 
nødsaget til at internationalisere pga. forandrin-
ger i deres omgivelser, eller fordi nye betingelser 
opstår: reaktive motiver. 

Traditionelt set har en af de store proaktive mo-
tiver til internationalisering været på baggrund af 
en søgen efter ressourcer. Et eksempel herpå er 
de store multinationale olieselskaber, som i jagten 
på olie, har oprettet aktiviteter overalt i verden. 
De moderne MMV’er fortæller dog en ny historie, 
hvor vækstmål og udenlandske markedsmulighe-
der er de mest fremtrædende motiver for interna-
tionalisering. Tendenser har længe vist, at mange 
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11%

24%

14%

39%

TAKING OFF

BORN GLOBAL

DEMO I DANMARK

ETABLERET OG EKSPANDERENDE

Fra Spørgeskemaundersøgelse: Hvor er din virksomhed nu i forhold til internationalisering? (De 
resterende 12% er enten mættet internationalt (10%) eller har fejlet internationaliseringen (2%), 
se figur 7)

FIG. 8: GRAD AF INTERNATIONALISERING



MMV’er, på grund af deres lille størrelse og ofte få 
niche-strategiske produkter, søger at intensivere 
deres vækst med hensyn til omsætning og over-
skud. De engagerer sig derfor aktivt i erhvervelse 
af nye kunder både på deres hjemmemarked og 
i udlandet – og modsat hvad man måske kunne 
forvente, viser vores undersøgelse, at søgen ef-
ter nye markeder er et proaktivt valg frem for et 
reaktivt, hvilket ville være tilfældet hvis internati-
onaliseringen havde skyldtes et mættet hjemme-
marked (se figur 10).

Et andet proaktivt motiv for internationalisering, 
der viser sig i vores undersøgelse, er teknologisk 
kompetence og/eller det at have et unikt produkt. 
Har man et teknologisk overlegent produkt kan 
dette være en betydelig drivkraft for internationa-
lisering, da man har god mulighed for at skabe 
et midlertidigt monopol med produktet på nye 
markeder. Man overkommer også derved en af 
de betydelige barrierer i form af konkurrence, da 
de mulige lokale konkurrenter ikke er i stand til at 
måle sig med produktet, og har mulighed for at 
etablere sig stærkt på markedet. Desuden giver 
dette også en særlig mulighed for at generere hø-
jere overskud og øget vækst. 

Også en ivrig og initiativrig ledelse ser ud til at 
spille en hvis rolle i internationaliseringen. Dette 

er i overensstemmelse med den såkaldte oppor-
tunity recognition process, der fremhæver at eksi-
sterende viden, erfaring og entreprenørskab – no-
get mange ledere besidder – er vigtige faktorer for 
at kunne se mulighederne i internationalisering. 

I tråd med vores identificerede fjerde dimensi-
on af globale kompetencer ”entreprenørskab og 
markedsorientering”, mener vi, at det er relevant 
at snakke om et ”globalt mindset” hos ledere så-
vel som medarbejdere – ikke mindst når det kom-
mer til MMV’er og internationalisering. Kun 22% 
af virksomhederne i vores undersøgelse svarer 
dog, at visionære medarbejdere er med til at ska-
be motivationen for en internationalisering. Når 
vi taler med virksomhederne, udtrykker de dog, 
at fordi vi snakker MMV’er, og fordi vi i Danmark 
ofte har en fladere struktur og ansvarsfordeling, 
er det essentielt, at også medarbejdere er med til 
at skabe grundlaget for en internationalisering og 
derfor have et globalt mindset. 

Andre reaktive motiver udover et mættet hjem-
memarked, som konkurrencepres spiller ingen 
eller kun en meget lille rolle blandt de undersøgte 
MMV’er. Det synes altså snarere, at proaktive mo-
tiver som teknologiske kapaciteter, markedsmu-
ligheder og vækst er de vigtigste drivkræfter for 
internationalisering hos de MMV’er, som vi har 
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Fra Spørgeskemaundersøgelse: Vurder følgende udfordringer og barrierer for internationalisering:

FIG. 9: UDFORDRINGER OG BARRIERER FOR INTERNATIONALISERING

INGEN INDFLYDELSEKUN MINDRE SIGNIFIKANTBETYDELIGMEGET VÆSENTLIGT

Svært at opnå pålidelig repræsentation i udlandet

Manglende kapital til at finansiere internationaliserings-
strategien

Besværligheder med at identificere, vurdere og udnytte
udenlandske forretningsmuligheder

Manglende tid fra ledelsen til at håndtere en
internationaliseringsproces

Begrænset faglig kapacitet (kvantitet og/eller viden) til at
gennemføre internationaliseringen

Vanskeligheder ved at matche konkurrenters priser

Uigennemskuelig lovgivning med vanskelige vilkår for 
driften

Begrænset information til at lokalisere/analysere markeder

Overdrevne transportomkostninger

Manglende støtte/incitamentsstrukturer fra
brancheorganisation eller statslig side
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undersøgt (figur 10). 

KONKURRENCESTRATEGIER

Fælles for de danske produktionsvirksomheder 
er, at de alle har mærket den negative globali-
sering i de seneste år. Ældre virksomheder, som 
vi har snakket med, har gennemført store foran-
dringer i takt med at mere og mere produktion er 
blevet flyttet til mindre løntunge lande. Produk-
tionsvirksomheden Thürmer Tools er et godt ek-
sempel herpå. Hvor Thürmer tidligere havde flere 
hundrede ansatte i deres produktion, medførte 
globaliseringen for dem at flere internationale 
konkurrenter med store omkostningsfordele, især 
i forhold til lønudgifter, overtog store markedsan-
dele. Det betød, at Thürmer måtte søge efter en 
ny strategi for deres virksomhed for at overleve. I 
dag har virksomheden ti ansatte og fokuserer på 
at udvikle mere unikke produkter med moderne 
teknologiske produktionsmetoder som 3D-print. 

Ved at fokusere på teknologi og innovation, har 
Thürmer altså fundet sig en ny plads i den globale 
økonomi.

Thürmers nye strategi kan kaldes en differentie-
ringsstrategi, hvor man frem for at konkurrere på 
pris, søger at udvikle unikke produkter. Unikhe-
den i produkterne kan være baseret på teknolo-
gisk overlegenhed, produktdesign eller brandin-
gen af disse. Størstedelen (48%) af de adspurgte 
virksomheder i vores undersøgelse, betegner de-
res konkurrencestrategi som differentieringsstra-
tegisk, hvor kun 11% stadigt har et omkostnings-
strategisk fokus (se figur 11). 

De resterende 41% betegner sig som nichestrate-
giske. Disse virksomheder fokuserer på et meget 
specialiseret produkt, for på den måde at diffe-
rentiere sig selv fra andre og opnå markedsan-
dele. Fordelene ved en nichestrategi og et meget 
specialiseret produkt er også, at virksomhederne 
ofte har succes med at opbygge loyale kunder og 
etablere sig som teknologisk overlegne. Markedet 

0% 20% 40% 60% 80%

Fra Spørgeskemaundersøgelse: Hvilke motiver beskriver bedst hvorfra I har fået villigheden til at tænke internationalt? (vælg gerne flere svar)

FIG. 10: MOTIVER FOR AT INTERNATIONALISERE
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er dog ofte også mindre desto mere specialiseret 
produkt, hvilket for nichestrategiske virksomhe-
der gør det ekstra relevant at internationalisere og 
søge udenlandske eksportmarkeder.

For de to sidste strategier, som flest af de ad-
spurgte danske MMV’er fokuserer på, gælder det, 
at teknologisk kompetence, innovation i produkt-
udvikling samt kommunikation og branding er 
vigtige faktorer for succes. Dette (ændrede) stra-
tegiske fokus er en af de medvirkende faktorer, 
der stiller nye kompetencekrav til medarbejderne 
i de danske produktionsvirksomheder.

DE NYE VÆKSTMARKEDER

Danske virksomheder har traditionelt fokuseret 
deres eksport mod nære markeder, hvorfor Tysk-
land, Sverige og Storbritannien i flere år har ind-
taget top tre over største eksportmarked, stærkt 
forfulgt af Norge og USA (der begge slog Storbri-
tannien i 2015). I de første 10 måneder af 2017 
gentager billedet sig, hvor Tyskland er Danmarks 
største udenlandske marked med 16% af dansk 
eksporthandel gående hertil. Herefter følger Sve-
rige (10%), Storbritannien (8%), USA (8%) og 
Norge (6%) (Fra Danmarks statistik [UHV4]). 

Alle de fem eksportmarkeder i top 5, er kende-
tegnet ved at være nære markeder. Geografisk 
skiller USA sig en smule ud, men med nære mar-
keder forstår vi også nærhed i forhold til kultur og 
samfundsmodel. Gode politiske og økonomiske 
forbindelser, geografisk nærhed og en lignende 
kulturel forståelsesramme, gør det ofte nemme-
re for de danske virksomheder at bevæge sig ind 
på disse markeder og - hvis overhovedet nød-
vendigt - tilpasse deres produkter hertil. Denne 
tendens afspejler sig også i vores undersøgelse, 
når vi spørger, hvor de allerede er etableret inter-
nationalt. Her er flest allerede etableret i Tyskland, 
hvorefter Sverige, Norge, USA og Storbrittanien 
følger efter som de fem største udenlandske mar-
keder (se figur 12). 

På trods af at de nære markeder stadigt står stær-
kest, ser vi også en klar tendens til at virksom-
heder søger mod nye markeder længere væk fra 
Danmark. Ser vi på danske eksportmarkeder med 
en værdi på over 1 mia. DKK i 2016, er især Viet-
nam og Iran de seneste års højdespringere med 
en stigning i den danske eksportværdi på hen-
holdsvis næsten 180% og 88% fra 2012 til 2016 
(Fra Danmarks statistik [UHV4]). Den store vinder 
er dog Kina, der kommer ind på en tredjeplads 
med 68%, der grundet Kina’s store størrelse sva-
rer til en stigning i eksportværdien på over 11 mia. 
DKK fra 2012 til 2016. I toppen finder vi også lan-
de som Mexico, Tyrkiet og Chile med over 50% 
stigning; og Taiwan, Egypten og Argentina med 
over 40%. De mere traditionelle nære markeder 
som Sverige, Norge og Storbritannien har der-
imod faldende eksportværdi. Med den største 
stigning i DKK hopper Kina (forfulgt af USA) der-
for opad i top-10 over største danske eksport-
markeder (efter resultatet af de ti første måneder 
i 2017 ser det ud til at Kina overtager 6. pladsen 
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OMKOSTNINGS-STRATEGISK

DIFFERENTERIENGS-STRATEGISK
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FIG. 11: KONKURRENCESTRATEGI
Fra Spørgeskemaundersøgelse: Hvilke motiver beskriver bedst hvorfra I har fået villighe-
den til at tænke internationalt? (vælg gerne flere svar)

Omkostningsstrategisk er kendetegnet ved at virksomheden tilstræber de relativt laveste 
omkostninger for et standardiseret produkt; differentieringsstrategisk er kendetegnet ved 
en betydelig variation af produkter til forskellige markedssegmenter); og nichestrategisk 
(kendetegnet ved at unikke meget specialiserede produkter ofte i små mængder, til en 
begrænset kundegruppe).



Fra Spørgeskemaundersøgelse: Hvor har jeres virksomhed etableret sig internationalt? & Hvor ønsker jeres virksomhed at etablere sig? 

FIG. 12: VIRKSOMHEDERNE INTERNATIONALT

TOP-10 LANDE HVOR VIRKSOMHEDERNE  ALLEREDE ER ETABLERET

TOP-10 LANDE HVOR VIRKSOMHEDERNE ØNSKER AT ETABLERE SIG

LANDE HVOR VIRKSOMHEDERNE ØNSKER AT ETABLERE SIG
I spørgeskemaet har få virksomheder svaret med regioner frem for specifikke lande, disse er markeret med en lysere gul 

fra Holland). Også i vores undersøgelse er Kina 
højt på listen over hvilke lande de adspurgte virk-
somheder er etableret i og deler syvende-pladsen 
med Finland.

Statistikken tegner et klart billede af, at virksom-
hederne allerede er i gang med et skift af fokus 
mod de nye mere fjerne markeder. Mens ekspor-
ten til de traditionelle nære markeder er forholds-
vis stabil over de seneste år, ser vi en klar stigning 
i eksporten til andenbølgelandene (eller såkaldte 
Next-Eleven lande introduceret af Goldman Sa-
chs i 2005 som de næste vækstøkonomier efter 
BRIKS-landene), der omfatter Sydkorea, Vietnam, 
Indonesien, Sydafrika, Mexico og Tyrkiet m.fl. 
(Goldman Sachs, 2007). Det store vækstpotentia-
le i andenbølgelandene gjorde, at man forventede 
at disse ville få stadigt større betydning i den glo-
bale økonomi. Der har derfor både politisk og fra 
industrien herhjemme været stort fokus på netop 
at styrke eksporten hertil. Regeringen lancerede 

derfor i 2012 en vækstmarkedsstrategi til formål 
at styrke handels- og investeringsarbejdet til for-
del for vækst og udvikling af dansk erhvervsliv i 
disse lande. I vores undersøgelse ser vi også, at 
flere virksomheder har ønsker om netop at etab-
lere sig i flere af disse andenbølgelande som Me-
xico, Sydafrika, Tyrkiet og Sydkorea (se figur 12). 

Som figur 12 afspejler, tænker virksomhederne 
meget globalt, når vi spørger dem hvor de øn-
sker at etablere sig fremadrettet. Udover stadigt 
at være fokuseret på at udvide i de nære marke-
der, kigger mange længere væk fra Danmark mod 
de nye vækstmarkeder med håb om at øge egen 
vækst. Østeuropa - og især de baltiske lande - 
går igen som et målmarked i vores undersøgelse, 
men også mange lande i Asien træder frem samt 
Mexico og Sydafrika.

Den globale økonomi ændrer sig dog hurtigt, og 
kigger vi yderligere fremad, forsvinder netop lande 
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Data fra World Economic Outlook (Oktober 2017)
FIG. 13: FORVENTET VÆKST I BNP I 2022

som Mexico og Sydafrika fra lister over de kom-
mende store potentielle vækstlande. Prospekter 
i World Economic Outlook fra oktober 2017 (IMF, 
2017) indikerer, at især en lande i Asien og Afri-
ka vil være de hurtigts voksende økonomier i de 
næste fem år med over 6% vækst i BNP om året, 
hvilket gør dem eftertragtede for virksomheder, 
der søger nye eksportmarkeder (se figur 13).

Foruden muligheden for en markant højere vækst, 
er en anden fordel ved at kigge længere væk fra 
Danmark, at undgå den økonomiske afhængig-
hed, der ofte er i de nære markeders relation. De 
nye markeder længere væk fra Danmark korrele-
rer ikke på samme måde med op- og nedsving 
i økonomien, hvorfor en diversifering af danske 
eksportaktiviteter med markeder længere væk, 
kan være med til at sikre virksomheder mod øko-
nomiske nedsving i den mere regionale økonomi.

Ulemperne derimod er, at de nye vækstmarkeder 
længere væk ofte er mere udfordrende at forstå 
og etablere sig i, i forhold til de traditionelle nære 
markeder med mere ens samfundsmodeller og 
kulturer. Fremmedhedsbyrder er ofte mere ud-
prægede jo længere væk fra Danmark vi bevæ-
ger os. For at styrke virksomhedernes evne og 
chance for success på de nye vækstmarkeder, 
er det derfor vigtigt, at vi allerede i uddannelsen, 
styrker globale kompetencer hos virksomheders 
kommende medarbejdere. Skal virksomhederne 
gå forrest, når det kommer til de nye potentielle 
vækstmarkeder, er det ligeledes vigtigt, at med-
arbejdere er forandringsparate og hurtigt kan 
omstille sig og løse de udfordringer, der opstår i 
jagten på de globale markeder. 

OVER 6%

3-6%

Under 3%
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Afsnit 4

FIRE DIMENSIONER AF GLOBALE 
TEKNISKE KOMPETENCER

    KOMPETENCER,    
    DER ER VIGTIGE FOR AT VÆRE
EN EFFEKTIV TEKNISK MEDARBEJDER
   I EN 

     GLOBAL VIRKSOMHED



ENTREPRENØRSKAB & MARKEDSORIENTERING    TEKNISK KOORDINERING
STANDARDER, FORORDNINGER & ETIK    ARBEJDSMETODER & -KULTURER 

GLOBALE TEKNISKE KOMPETENCER
Globale kompetencer kan defineres som de fær-
digheder og evner, der er særligt relevante for at 
udføre et arbejde i en global sammenhæng. Når 
vi taler om globale kompetencer, er det derfor 
både nye kompetencekrav, som de generelle ud-
viklingstendenser og især globalisering har med-
ført såvel som kompetencer, der er nødvendige i 
en virksomhed, der ønsker at engagere sig ude i 
verden. 

I litteraturen (afsnit 2) sporede vi os ind på, hvad 
det vil sige at være global kompetent og vi har un-
dersøgt hvilke udviklingstendenser, der er med til, 
at der opstår nye krav til tekniske medarbejderes 
kompetencer. Især har det vist sig, at mere ”blø-
de” kompetencer er blevet mere efterspurgt i takt 
med at globaliseringen har ændret vilkårerne for 
mindre og mellemstore produktionsvirksomheder. 

Tekniske medarbejdere må i dag forvente at skul-
le agere i mere globale sammenhænge, bl.a. fordi 

virksomhederne søger at internationalisere og fin-
de nye markeder. Generelle tekniske kompeten-
cer, som teknisk faglig viden og problemløsning, 
må derfor kombineres med mere professionel-
le globale kompetencer, som sprogkundskaber, 
interkulturelle kompetencer og viden om globa-
le forhold. Sammenlagt gir det en kompetence-
gruppe vi kan kalde globale tekniske kompeten-
cer, som er de kompetencer, der er vigtige for at 
være en effektiv teknisk medarbejder i en global 
virksomhed (se figur 14).

Projektet som denne rapport er en del af, forsøger 
at indkredse hvad globale tekniske kompetencer 
er i en kontekst af KEA’s tekniske linjer med fokus 
på produktudvikling og produktion rettet mod in-
ternationale markeder og eksport. Altså søger vi 
at definere specifikke globale tekniske kompeten-
cer, der kan guide undervisningen på KEAs - og 
andre erhversakademiers - tekniske linjer, så vi 
kan uddanne mere globalt kompetente tekniske 
dimmittender.
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FIG. 14: GLOBALE TEKNISKE KOMPETENCER
Kombinationen af generelle tekniske kompetencer og professionelle globale kompetencer

GENERELLE 
TEKNISKE KOMPETENCER

Ikke globale i natur, men vigtige for alle tekniske
medarbejdere. 

Eksempler er teknisk problemløsning, 
produktdesign færdigheder, teknisk 
kommunikation og samarbejde i 

tekniske teams. 

PROFESSIONELLE
GLOBALE KOMPETENCER

Vigtige for alle, der arbejder i en global kontekst.

Eksempler er sprogkundskaber, inter-
kulturelle kompetencer, et globalt 
mindset og viden om forskellige 

globale forhold. 
GLOBALE TEKNISKE 

KOMPETENCER

De kompetencer, der er vigtige for 
at være en effektiv teknisk medar-

bejder i en global virksomhed.

Kan inddeles i fire 
dimensioner



Som det er vist i figur 14, kan vi ved at kombinere 
generelle tekniske kompetencer med mere almin-
delige professionelle globale kompetencer defi-
nere Globale Tekniske Kompetencer i dette  mere 
specifikke overlappende felt, som:

De kompetencer, der er vigtige for at 
være en effektiv teknisk medarbejder i 

en global virksomhed.

Ud fra den indledende research, workshops med 
undervisere og gennemgang af eksisterende litte-
ratur, definerede vi en række potentielle globale 
tekniske kompetencer, som vi i en tidlig spørge-

skemaundersøgelse bad virksomheder med KEA 
praktikanter udfylde. Virksomhederne evaluerede 
heri deres KEA-praktikants kompetencer, som 
kan ses i figur 15. Vi kan se, at de studerende bli-
ver vurderet højere på de mere almindelige kom-
petencer, som samarbejde i teams og færdighe-
der i vidensindsamling og analyse, mens de mere 
globale kompetencer med fokus på internationa-
lisering og udenlandsk markedsforståelse falder 
mere igennem. 

Viden herfra (samt fra spørgsmål om internatio-
nalisering mv., (som vi har set i tidligere afsnit), 
har været udgangspunkt for yderligere spørge-
skemaundersøgelse, interviews og gentagne 
workshops, hvor resultaterne er blevet diskuteret 
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Fra Spørgeskemaundersøgelse: Evaluer jeres KEA-praktikant på følgende kompetencer og kvalifikationer. (43-48 respondenter pr. svar). 
Praktikanten viste:

FIG. 15: EVALUERING AF KEA-TEKNIK PRAKTIKANTERS KOMPETENCER

MEGET UENIG!UENIGENIG HVERKEN ELLER...MEGET ENIG!

Kulturel, social og politisk bevidsthed omkring relevante 
eksportlande

International markedsorientering (udenlandsk erhvervskend-
skab; erfaring/viden om kunder, markeder, forretningspraksis 

og konkurrenter)

Demonstrerer forståelse for globale politiske, sociale og 
økonomiske perspektiver

Tværkulturelle kommunikationsevner herunder færdigheder 
i fremmedsprog

Forståelse for globale politiske, sociale og økonomiske 
perspektiver

Styrker i brugen af informationsteknologiske værktøjer

Viser lederskab/ansvar og initiativ

Færdigheder i at indsamle og analysere relevante informationer

Kan indgå i teams med forskelligartede fagligheder

International forståelse for afsætningsøkonomi (strategi, mar-
kedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse)

Besidder evnen til at tænke kritisk og kreativt, samt er en 
problemløser

Demonstrerer forståelse for de etiske og forretnings-
mæssige normer i forhold til relevante eksportlande

international forståelse for sit specifikke fag

Er i stand til at samarbejde globalt (f.eks. forståelse af menne-
sker, kultur og sprog; viden om samarbejdsteknikker)

Viser entreprenørskab, er innovativ og en iværksætter

Udenlandsk institutionel viden (viden om politik; institutio-
nelle rammer, regler, normer, værdier mv. i eksportlande)

Viden om internationalisering (kan engagere sig i operatio-
ner, innovation, marketing skills internationalt)

Forståelse for bæredygtighed, miljøpåvirkninger og energi-
forbrugskarakteristika

0% 25% 50% 75% 100%
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og videreudviklet. Figur 16 viser udspurgte virk-
somheders behov for en række af de identificere-
de globale tekniske kompetencer, som vi identifi-
cerede i litteraturen og gennem interviews. Især 
kompetencer i forhold til kunne samarbejde og  
fungere på tværs af kulturer og nationale barri-
erer står højt hos virksomhederne, hvorimod de 
meget bløde kompetencer i forhold til CSR og ar-
bejdsetik falder længere ned. 

For at komme endnu dybere ned i hvad globa-
le tekniske kompetencer betyder for tekniske 

medarbejdere, og hvordan vi kan implemetere 
det som et lag i undervisningen på erhversaka-
demiernes tekniske linjer, har vi i projektet fore-
taget  en række ustrukturede interviews med 
virksomheder og iværksættere, samt ikke mindst 
faciliteret flere workshops med undervisere fra 
KEAs tekniske uddannelser. Dette førte os til en 
inddeling af globale tekniske kompetencer i fire 
kompetencegrupper, der fremhæver en kontekst 
for den viden samt færdigheder og kompetencer, 
som vi placerer under begrebet. Disse er: (1) Tek-
nisk Koordinering; (2) Arbejdsmetoder & -kulturer; 

Fra Spørgeskemaundersøgelse: Vurder jeres behov for følgende kompetencer hos tekniske medarbejdere: (28-30 respondenter). 

FIG. 16: GLOBALE TEKNISKE KOMPETENCER

IKKE NØDVENDIGT...MINDRE VIGTIGT. MEGET ØNSKELIGT! ØNSKELIGT.ESSENTIELT! 

Har bevidsthed om forskellige regler, praksis, standarder, 
tekniske specifikationer  mv.

Har forståelse for de eventuelle konsekvenser af kulturelle 
forskelle i tekniske løsningstilgange

Kan indgå i tværgående teams med henblik på løsning og 
udfordringer i virksomhedens globale forsyningskæder

Kan skabe nye processer og/eller produkter, der kan være 
af værdi for virksomheden internationalt

Kan kommunikere professionelt på en kulturelt passende 
måde

Har forståelse for kontekstafhængige stilarter for projekt-
ledelse...

Kan bidrage positivt til et kulturelt mangfoldigt hold

Kan tilpasse sig varierende lokale normer for sit fag og 
handle hensigtmæssigt herpå

Kan anvende tekniske løsninger og applikationer i en global 
kontekst

Har evne til at samarbejde på tværs af nationale og kultu-
relle barrierer

Er opmærksom på forskellige lokale forventninger til hvad 
der betragtes som etisk teknisk praksis

Har viden om globale standarder omkring social ansvarlig-
hed (CSR), menneskerettigheder mv.

Har forståelse for kulturelle forskelle i forbindelse med 
design, fremstilling og anvendelse af et produkt

Har bevidsthed om hvordan sociale og politiske forhold kan 
have indvirkning på hvordan en problemstilling opfattes

Kan analysere hvordan nationale forskelle påvirker tekniske 
arbejdsopgaver og produktionsmetoder

Kan effektivt håndtere etiske problemer som følge af kultu-
relle eller nationale forskelle

Har en international markedsorientering og er entreprenant

Kan analysere hvordan nationale/lokale forskelle påvirker et 
produkt fra design til salg

Kan træffe etiske og socialt ansvarlige beslutninger i en 
kulturelt anderledes kontekst end ens egen

Har en forståelse for sammenhængen mellem udvikling, 
sourcing, produktion og salg i et globalt perspektiv

Har en forståelse for forskellige salgskanaler såsom  selv-
stændigt salg, salg via partnerskaber mv. 

0% 25% 50% 75% 100%
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(3) Standarder, Forordninger & Etik, og (4) Entre-
prenørskab & International Markedsorientering. 
De tre første kategorier er især inspireret af Jesiek 
et. al. (2014), mens den fjerde er opstået igennem 
interviews og workshops og inspireret af litteratu-
ren omkring et globalt mindset hos forretningsfolk 
og ledere.

1. TEKNISK KOORDINERING

Indebærer arbejdet med (og påvirkning af) andre 
mennesker, så de samvittighedsfuldt udfører et 
nødvendigt arbejde i overensstemmelse med en 
gensidigt aftalt tidsplan. Det kan være opgaver 
med ansvar for praktiske elementer i produktio-
nen og sikring af at alt virker eller koordinering af 
tekniske løsninger og driftsoptimering på tværs af 
organisationen og med globale samarbejdspart-
nere.

Teknisk koordinering har i sig selv ikke et globalt 
lag. Men tænker vi teknisk koordinering i en glo-
bal virksomhed, træder der en række nye udfor-
dringer, og derfor også kompetencekrav frem. 

Tekniske medarbejdere skal kunne indgå i pro-
jektteams og evt. lede projekter i forskellige kon-
tekster, herunder i forskellige lande og med for-
skellige nationaliteter i teamet. Kommunikation 
på tværs af tekniske siloer, samarbejde og om-
stillingsparathed i projektarbejde er essentielle 
kompetencer for teknisk koordinering i en global 
kontekst.

2. ARBEJDSMETODER & -KULTURER 

Indebærer forståelsen for og evnen til at håndtere 
forskellige tekniske arbejdsmetoder og - kulturer, 
som man kan støde på uden for Danmark. F.eks. 
angriber man produktudvikling fra en alternativ 
vinkel på Senac universitetet i Brasilien. Istedet 
for at vælge materiale efter hvilket produkt, man 
ønsker at udvikle, interesserer man sig for mate-
rialets egenskaber først og udvikler herefter pro-
duktideerne. 

Tekniske medarbejdere skal kende til sit fag i en 
global kontekst, have forståelse for anderledes 
arbejdskulturer og være omstillingsparat i forhold 
hertil.

3. STANDARDER, FORORDNINGER & ETIK

Som teknologi- og/eller produktionsvirksomhed 
skal man forholde sig til en stigende mængde af 
nationale og internationale regler. Det kan være 
regler, der forholder sig til sikkerhed, miljø, ar-
bejdsvilkår m.fl., som stiller krav til en virksom-
heds produkt og forhold i forsyningskæden. Det 
betyder især, at dokumentationsprocesser og 
kvalitetssikring bliver vigtige arbejdsopgaver for 
medarbejdere, men også et generelt globalt en-
gagement for at følge med i nye regler indenfor 
ens felt. 

Tekniske medarbejdere skal have viden om inter-
nationale regler indenfor sit fag, være orienteret i 
globale forhold og social ansvarlighed, samt for-
stå vigtigheden af og kunne arbejde med doku-
mentationsprocesser og kvalitetssikring.

4. ENTREPRENØRSKAB & MARKEDSORIENTERING  

Dette er kompetencer, der normalt forbindes mere 
med forretningspraksisser end det tekniske om-
råde. Det er kompetencer, der bliver stadigt mere 
vigtige også for tekniske medarbejdere - fordi de 
selv ønsker at blive iværksættere; fordi MMV’er i 
stigende grad efterspørger fleksible medarbejde-
re med brede kompetencer; fordi innovation og 
nytænkning er essentielt for konkurrencedygtige 
globale virksomheder; og fordi de er nødvendige 
for at overkomme de vanskeligheder og udfor-
dringer, der ofte opstår, når man som virksomhed 
forsøger at standardisere praksis, processer og 
værdier på tværs af grænser og i forskellige kul-
turelle sammenhænge.

Tekniske medarbejdere skal have en kundecen-
treret forståelse af ens egen værdiskabelse i virk-
somheden, forståelse for markedsføring og salg, 
have viden om udenlandske markeder, samt kun-
ne bidrage med ideer til innovation i både proces-
ser, produkter og eksportpotentiale.



Definition: 

De kompetencer, der er vigtige for at være en ef-
fektiv teknisk medarbejder i en global virksom-
hed.

Viden og færdigheder der gør en i stand til at ud-
føre ens tekniske fag og interagere, kommunikere 
og arbejde effektivt uden for ens miljø, samt in-
tegrere på tværs af en international organisation 
og forskellige disciplinære domæner for at kun-
ne forstå organisationens globale anliggender 
og problemstillinger og skabe mulighederne til at 
løse dem.

• Viden om kontekstafhængige stilarter for pro-
jektledelse og/eller -styring (delegering, over-
vågning og udførelse af teknisk arbejde)

• Genlære, om nødvendigt, hvordan man tilgår 
arbejdsopgaver og -forhold

• Etablere ’ny’ referenceramme og team tilgang, 
herunder kulturelt passende kommunikation- 
og arbejdsstil

• Analysere og evt. forandre ens perspektiv og 
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FIG. 17: GLOBALE TEKNISKE KOMPETENCER (MODEL)

1 TEKNISK KOORDINERING
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tilgang til en opgave afhængig af den kulturel-
le situation

• Kompetence til at samarbejde på tværs af na-
tionale og kulturelle barrierer

• Viden om kulturelle forskelle i forbindelse med 
design, fremstilling og anvendelse af et pro-
dukt

• Forståelse for de eventuelle konsekvenser af 
kulturelle forskelle i tekniske løsningstilgange

• Viden om arbejdsmetoder og -kulturer for ens 
fag i andre lande

• Anvendelse af tekniske løsninger og applikati-
oner i en global kontekst

• Analyse af hvordan nationale forskelle påvir-
ker tekniske arbejdsopgaver og produktions-
metoder

• Er opmærksom på forskellige lokale forvent-
ninger til hvad, der betragtes som etisk tek-
nisk praksis

• Viden om og forståelse for dokumentations-
procedurer og kvalitetskontrol når man indgår 
i en global forsyningskæde

• Bevidsthed om ens fags forskellige regler, 
praksis, standarder, tekniske specifikationer, 
test- og inspektionsprocedurer, miljøregler og 
målesystemer mellem lande og regioner

• Kan effektivt håndtere etiske problemer som 
følge af kulturelle eller nationale forskelle

• Kan træffe etiske og socialt ansvarlige beslut-
ninger i en kulturelt anderledes kontekst end 
ens egen

• Anvende sin tekniske viden i forbindelse med 

salg til forskellige kundesegmenter internati-
onalt

• Analysere og engagere sig i forskellige kunde-
behov internationalt

• Kan indgå i udviklingen af nye processer og 
produkter, der kan være af værdi for virksom-
heden internationalt

• Kan indgå i tværgående teams med henblik 
på løsning af udfordringer i virksomheders 
globale forsyningskæde

• Viden om mulighederne i udenlandske eks-
portmarkeder og den globale forsyningskæ-
de, herunder international markedsføring og 
produktion 

• Forståelse for sammenhængen mellem udvik-
ling, sourcing, produktion og salg i et globalt 
perspektiv

2 ARBEJDSMETODER & -KULTURER

3 STANDARDER, FORORDNINGER & ETIK

4 ENTREPRENØRSKAB & MARKEDSORIENTERING
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KONKLUSION

      ET    
    GLOBALT MINDSET,
 SOM DE STUDERENDE TAGER MED VIDERE I DERES EGET LIV
                   OG

        I VIRKSOMHEDERNE
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KONKLUSION

Formålet med denne rapport er at forstå, hvad 
det eksplicit vil sige, at være en global kompetent 
teknisk medarbejder - og hvorfor globalt kompe-
tente medarbejdere er nødvendige i mindre og 
mellemstore danske produktionsvirksomheder. 
Hvor den eksisterende litteratur kun forholder sig 
til ingeniørfaget, er vi interesseret i uddannelses-
niveauet under, som er tilbudt på erhvervsakade-
mierne. Vi supplerer derfor viden fra litteraturen 
med vores egen undersøgelse i form af research, 
spørgeskemaundersøgelser, interviews og works-
hops med virksomheder og relevante undervise-
re. Resultaterne fra vores undersøgelse har ledt 
os til at inddele Globale Tekniske Kompetencer i 
fire dimensioner, der tilsammen udgør de kompe-
tencer, der er vigtige for at være en effektiv tek-
nisk medarbejder i en global virksomhed.

Nogle af kendetegnene ved danske produktions-
virksomheder er at de er relativt små, at de har 
relativt fladt hierarki, at de producerer speciali-
serede produkter og at langt de fleste af dem i 
en eller anden grad er internationaliserede og/el-
ler ønsker at internationalisere yderligere. Et skift 
mod et mere nichestrategisk fokus med højtek-
nologiske kvalitetsprodukter - fra tidligere at have 
fokuseret på en konkurrencestrategi - stiller nye 
krav til innovation og kompetencer. For at små 
virksomheder kan lykkes med den specialisere-
de produktion og internationale fokus, skal selv 
de tekniske medarbejdere have langt bredere og 
mere ledelsesorienterede kompetencer. 

Et fokus på få eller enkelte højteknologiske pro-
dukter i ens portefølje, betyder ofte at gruppen af 
forbrugere også formindskes - især i et lille land 
som Danmark. Er de ikke allerede globale fra start 
må virksomhederne derfor søge mod nye inter-
nationale markeder for at finde aftagere af deres 
produkter. Samtidig er der den udfordring at de 
nye vækstlande er længere væk fra Danmark, 
ikke blot geografisk, men også økonomisk, so-
cialt og kulturelt, som stiller yderligere krav, hvis 
de danske virksomheder fremover skal udvikle 
sig og øge vækst i den globale økonomi. 

Vores undersøgelse viser, at især kompetencer, 
der ofte betegnes som mere bløde kompetencer, 
er stadigt mere relevante. Især er det tværkultu-
relle kommunikationsevner, lederskab, globalt 
perspektiv og samarbejde på tværs af organisa-

tion og national forskelle, der har høj interesse 
blandt virksomhederne.

Tekniske medarbejdere skal kunne fungere som 
globale projektledere og koordinatorer i en globa-
liseret virksomhedsøkonomi, som supplement til 
deres tekniske kernefaglighed.

Det er interessant, at indenfor det tekniske fag, 
der traditionelt har fokuseret på mere hårde kom-
petencer, ser ud til nu også at skulle forholde sig 
til og tilegne sig blødere kompetencer.

De fire dimensioner er vores bud på en ramme for 
udvikling af de tekniske erhvervsakademiuddan-
nelser, for at imødekomme produktionsvirksom-
heders behov for globalt kompetente tekniske 
medarbejdere. De skal ikke ses som en definitiv 
konklusion, men snarere et oplæg til diskussion 
og videreudvikling. 

Globalt kompetente medarbejdere, der har vi-
den og forståelse for sit fag i en global kontekst, 
kan markant øge chancen for danske virksom-
heders succes på internationale markeder. Men 
hvad skal erhvervsakademiernes tekniske linjer 
forsøge at formidle deres elever, for at gøre dem 
til globalt kompetente dimittender og medarbej-
dere? Vi præsenterer i rapporten fire dimensio-
ner af globale tekniske kompetencer, som giver 
undervisere på erhvervsakademiernes tekniske 
uddannelser mulighed for at koncentrere sig om 
de vigtigste eller nyttige aspekter af global kom-
petence. 

Ved at tillægge undervisningen et internationalt 
eller globalt lag i undervisningsmetoder og red-
skaber, kan man fostre et globalt mindset, som de 
studerende tager med videre i deres eget liv og i 
virksomhederne og dermed er med til ruste virk-
somhederne i deres mere og mere globaliserede 
miljø. Netop den slags undervisningsredskaber- 
og metoder har dette projekt, analysen og de fire 
kompetencedimensioner afledt. 
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