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Med den grønne omstilling følger ikke blot et stigende 
behov for arbejdskraft, som kan løfte de mange opgaver, 
som følger med1. Vi ser også ind i et behov for styrket 
kompetenceudvikling af alle på arbejdsmarkedet. Det 
skyldes, at der med den grønne omstilling følger en 
transformation ikke alene af vores energisystemer, men 
af den måde tonegivende organisationer fungerer og 
opererer på i Danmark. Det har i sidste ende også konse-
kvenser for arbejdsmarkedet, og de kompetencer der er 
brug for, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. 

Udgangspunktet er heldigvis stærkt – mange af de 
kompetencer, som kræves til den grønne omstilling, 
bygger ovenpå eksisterende kompetencer på det danske 
arbejdsmarked. Der er derfor ikke behov for at omskole 
men for at opkvalificere. Og det gælder os alle sammen2. 

De kompetencer vi skal bygge ovenpå, afhænger af i 
hvilken kontekst, de skal bruges, men bredt betragtet 
peger en række af de største og mest toneangivende 
virksomheder og offentlige organisationer på, at vi skal 
styrke tværfagligheden, vores grønne mindset samt di-
gitale-, rapporterings- og innovationskompetencer. Det 
gælder på tværs af arbejdsmarkedet. I de enkelte jobs 
er der også ekstra behov som følge af den grønne om-
stilling. Det gælder f.eks. tømreren, som skal have ma-
terialekendskab og viden om livscyklusanalyser, genan- 

Indledning

1  Fremtidens grønne arbejdsmarked, 2022, Beskæftigelseseffekter ved en kommende CO2-afgift og nødvendige klimainvesteringer 
& Fremtidens grønne arbejdsmarked, 2022, Hvad ved vi om fremtidens kompetencebehov til den grønne omstilling?  

2  Fremtidens grønne arbejdsmarked, 2022, Manglende opkvalificering spænder ben for grøn omstilling. 

3  Erhvervsministeriet, 2022, Redegørelse om Danmarks digitale vækst. 

vendelse og affaldssortering, eller akademikeren der 
skal kunne omsætte forbrugstal med fokus på CO2- 
udledning eller genbrugspotentiale.

At der efterspørges digitale kompetencer til den grønne 
omstilling, skyldes at det digitale og den grønne omstil-
ling ses som to sider af samme mønt. Digitale løsninger 
spiller direkte ind i mange af de løsninger, som skal i 
spil, hvis vi skal lykkedes med den grønne omstilling3. 
Det gælder systemer, som kan sikre grøn rapportering 
og dokumentation, styring af energi- og forsyningssy-
stemer, energieffektivitet og meget mere. Derfor bliver 
digitale kompetencer, og nok hænder med dem, også et 
spørgsmål om sikre den grønne omstilling. 

På trods af de identificerede behov er der stadig et stort 
vidensgab. Mange aktører er usikre på de konkrete be-
hov til fremtidens grønne arbejdsmarked, da der bl.a. 
mangler politiske beslutninger, som sætter retning for, 
hvilken infrastruktur og teknologi, det giver mening at 
satse på. Det gælder f.eks. virksomheder, som skal inve-
stere i lastbiler, hvor der er usikkerhed om, det skal være 
el, brint eller gas, som skal være bærende for brancher, 
hvor det er relevant. Det er en udfordring, hvis vi skal 
være på forkant med den grønne udvikling, og ikke blot 
sikre omstillingen, men også kunne udnytte de kommer-
cielle muligheder, som den giver danske virksomheder.

https://concito.dk/files/media/document/100122%20Anbefalingskatalog%20Fremtidens%20gr%C3%B8nne_NY.pdf
https://concito.dk/fremtidens-groenne-arbejdsmarked/analyse-datagrundlag
https://em.dk/media/14566/redegoerelse-om-danmarks-digitale-vaekst-2022.pdf


6

I denne undersøgelse beskriver vi, hvordan den grøn-
ne transformation påvirker organisationers behov for 
kompetencer og de konkrete tværgående kompetencer, 
som kræves af den grønne omstilling. Vi uddyber også 
med eksempler på kompetencer til den grønne omstil-
ling hos udvalgte stillingsbetegnelser og funktioner, og 
beskriver det førnævnte vidensgab, og nogle af de ud-
fordringer vi står over for, hvis vi skal sikre et arbejds-
marked, som kan understøtte den grønne omstilling.

Undersøgelsen er lavet som led i projektet Fremtidens 
grønne arbejdsmarked, som er et samarbejde mellem 
CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen. Der kan 
findes mere information på projektets hjemmeside4. 
Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden, Pension 
Danmark og Industriens Fond.

Datagrundlag

For at undersøge sagen har vi talt med 77 aktører fra 
regioner, kommuner, fagforeninger, SMV’er, arbejds-
giverorganisationer, større virksomheder som sidder 
i klimapartnerskaberne, uddannelsesinstitutioner og 
uddannelsessekretariater. 

4  Se https://concito.dk/fremtidens-groenne-arbejdsmarked 

5  Se referencenr. 2. Bemærk at beskrivelsen af datagrundlag og fremgangsmåde derfor også er tæt på identisk med beskrivelsen i den anden 
undersøgelse.

6  Se referencenr. 1.

7  Regeringen har sammen med erhvervslivet etableret 14 klimapartnerskaber, hvor man samarbejder om at reducere erhvervslivets udledninger 
af CO2 og styrke virksomhedernes konkurrenceevne indenfor det grønne. Se listen over de 14 klimapartnerskaber her.

Interviewene er fortaget i perioden januar 2022 - april 
2022, og på s. 41 er der en oversigt over alle organisa-
tioner, som har bidraget. Data fra interviewene er ble-
vet brugt til at belyse nærværende problemstilling om 
kompetencebehovet til den grønne omstilling, ligesom 
de føder ind i rapporten ”Manglende opkvalificering 
spænder ben for grøn omstilling”5. Derudover supple-
rer vi med informationer fra andre rapporter og projek-
tets egen videnskortlægning – ”Hvad ved vi om frem- 
tidens kompetencebehov til den grønne omstilling6”. 

Da vi har været interesseret i kompetencebehovene til 
den grønne omstilling, men samtidig står midt i omstil-
lingen, har vi søgt efter interviewpersoner, som sidder i 
organisationer, der mestendels er langt med dagsorde-
nen, og kan bidrage med konkrete erfaringer. 

Det har særligt været ambitionen i interviews med både 
større og mindre virksomheder samt kommuner og 
regioner. For de større virksomheders vedkommende, 
har vi derfor stort set alene talt med aktører, som sidder 
i et klimapartnerskab7, og som repræsenterer en orga-
nisation, der selv har egne visioner og planer for grøn 
omstilling. For kommuner og regioner har vi talt med 
dem, som har en DK2030 klimaplan, mens vi for de 

https://kefm.dk/klimaog-vejr/regeringens-klimapartnerskaber-og-groent-erhvervsforum
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små virksomheder hovedsageligt har benyttet tidligere 
arbejde i projektet over grønne jobopslag8. Her har vi 
set på virksomheder med mange jobopslag til den grøn-
ne omstilling, og som må formodes at arbejde seriøst 
med dagsordenen. 

Ved at tage fat i dem, som allerede arbejder med den 
grønne dagsorden, har vi bedre kunne identificere de 
behov, der opstår, når en organisation starter på den 
grønne omstilling. For at kunne sikre geografisk spred-
ning og et helhedsperspektiv på opgaverne, har vi talt 
med uddannelsesinstitutioner, lokale fagforeninger, 
kommuner og virksomheder fra hver af følgende tre re-
gioner: Midtjylland, Hovedstaden og Syddanmark.

Sådan har vi gjort 

Hvert interview er gennemført ud fra en fast spørge-
guide, som blev justeret afhængig af typen af aktør, vi 
talte med. Data fra hvert interview er blevet transskri-
beret i noteform, og alle noter er efterfølgende blevet 
kategoriseret, og herfra er der uddraget pointer om 
fremtidens kompetencebehov. Vi har arbejdet på at 
inddrage pointer i rapporten, som var gennemgående 
i data, dvs. som flere aktører pegede på i interviewene.

Når der refereres til ”aktørerne” i løbet af rapporten, er 
det interviewpersonerne, der henvises til. Vi forsøger i 
så vid udstrækning som muligt at specificere, hvilken 

type af aktør der har sagt hvad, og benytter løbende ci-
tater fra datagrundlaget, til at illustrere pointer.

Det er vigtigt at understrege, at selvom vi i videst muligt 
omfang har forsøgt at lade aktørerne tale for sig selv, 
er alle resultater i nærværende rapport vores ansvar, 
eftersom vi har tolket på alle input fra interviewene og 
placeret dem i en specifik kontekst. Analysen kan opfat-
tes som et perspektiv fra et samlet og bredt udsnit af ak-
tører, som arbejder seriøst med den grønne omstilling.

Læsevejledning 

I første afsnit beskrives, hvordan den grønne omstil-
ling ændrer virksomheder og offentlige aktørers roller 
i samfundet, og der peges på, hvilken betydning det kan 
have for kompetencekravene. 

I andet afsnit dykker vi ned i aktørernes syn på, hvordan 
den grønne omstilling vil udmønte sig herunder i hvilke 
teknologier og dermed fremtidige behov for kompetencer. 

I det tredje afsnit beskriver vi de konkrete kompeten-
cer, som aktørerne peger på, der bliver behov for til den 
grønne omstilling. 

Slutteligt ser vi nærmere på, hvor aktørerne mener, vi 
mangler viden om fremtidens grønne arbejdsmarked, 
og hvordan det kan forsinke den grønne omstilling.  

8  DAMVAD har udarbejdet en landsdækkende liste med de virksomheder og organisationer, som har flest job, der bidrager til den grønne omstil-
ling. Listen repræsenterer en top10 for hver af landets kommuner, og er udvalgt på baggrund af DAMVADS jobopslagsanalyse. Læs mere om 
analysen her.

https://concito.dk/fremtidens-groenne-arbejdsmarked/analyse-datagrundlag
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Grøn omstilling 
medfører nye roller og 

kompetencekrav

Vigtige pointer fra afsnittet

•  For mange af de større virksomheder bliver grøn omstilling til 
en integreret del af forretningen. Formålet er at tiltrække frem-
tidige kunder, at kunne være attraktive overfor og rekruttere 
nye medarbejdere og at kunne leve op til krav fra omverdenen 
fra især de større kunder.

•  Mange af de mindre virksomheder, vi har talt med, ser deres 
rolle i den grønne omstilling, som nogle der går forrest, og kan 
trække andre mindre virksomheder med på den grønne dags-
orden. Samtidig presser større virksomheders grønne dags-
orden mindre underleverandører til selv at levere grønnere 
produkter og services. 

•  Kommunerne presses af en mere klimabevidst befolkning, 
som kræver handling. For kommunerne bliver grøn omstilling 
et spørgsmål om at være det lokale knudepunkt, som sikrer, 
at den grønne omstilling sker lokalt, og at den forankres og 
har opbakning. 

•  Grøn omstilling er lig med nye krav til kompetencerne, som 
skal matche de mange grønne ambitioner.
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Grøn omstilling 
medfører nye roller og 
kompetencekrav

Aktørerne ser sig selv have en aktiv rolle i den grøn-
ne omstilling, hvor de på forskellige vis bidrager til 
CO2-reduktioner. Den aktive rolle indebærer ambitiø-
se strategier, vigtig branding, nye partnerskaber, krav, 
samarbejder og meget mere. 

Det har afledte konsekvenser for kravene til medarbej-
dernes kompetencer, og udstiller et behov for at sætte 
turbo på både digitalisering og opkvalificering til grøn 
omstilling. I dette afsnit ser vi på aktørernes grønne 
ambitioner, den rolle de ser sig selv have, og hvilke krav 
det medfører til aktørerne selv og deres omverden. 

Alle aktørerne har grønne ambitioner  
– men ser sig i forskellige roller i omstillingen

Alle aktører vi har talt med, har grønne ambitioner. 
Spændet er stort, og går fra større virksomheder, som ar-
bejder strategisk frem mod CO2-neutralitet, og som tæn-
ker i certificeringer, og til investering i ny teknologi til en 
SMV-virksomhed, der kan have en mindre formaliseret 
tilgang, fokuseret på de mere lavthængende frugter.

F.eks. Aalborg Lufthavn som arbejder ud fra et fælles-
europæisk reduktionsprogram for luftbranchen kaldet 
”Airport Carbon Accrediation Program”, med en ambi-
tion om at være en CO2-neutral lufthavn ved udgangen 
af 2025. Eller Rockwool der har skiftet naturgas ud med 
biogas i produktionen, og løbende laver bæredygtigheds- 
rapporter for at dokumentere indsatser mm.

Mindre aktører vil typisk ikke have samme muligheder, 
som f.eks. at skifte energikilde eller samme muskler til 
at rapportere og lave strategier. De ser ofte deres grøn-

ne ambitioner som led i en indsats, der skal være med 
til at trække andre mindre aktører i en grønnere ret-
ning. Deres indsatser er derfor ofte af mere lavpraktisk 
karakter f.eks. at benytte svanemærkede produkter i de 
services, som leveres mm. 

Mange SMV’er arbejder heller ikke med den grønne 
omstilling endnu. En undersøgelse foretaget af Dan-
marks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen 
viser, at kun 1 ud af 3 danske SMV’er arbejder med grøn 
omstilling og cirkulær økonomi i meget høj, høj eller i 
nogen grad9.

At der er forskel på, i hvor høj grad der arbejdes med 
grøn omstilling blandt den gennemsnitlige SMV, og de 
aktører vi har talt med, skyldes tilgangen i nærværende 
undersøgelse. Her har vi, som nævnt i indledningen, 
fokuseret på aktører, som er langt fremme på dagsor-
denen, og som dermed kan give bedre svar på, hvad den 
grønne omstilling kræver af kompetencer. 

Også de offentlige aktører har planer for klimaet. F.eks. i 
Sønderborg Kommune hvor man har vedtaget at leve op 
til Parisaftalens målsætninger, og er en del af projektet 
”ProjectZero” med planer om at være CO2-neutral i 2029.

Mange større virksomheder gør samfundsansvar  
til en del af forretningen

De grønne ambitioner betyder, at især mange større virk-
somheder ser sig selv i en justeret rolle indeholdende et 
direkte samfundsansvar for klimamål og bæredygtighed. 
Det er ikke længere nok at fokusere på den økonomiske 
bundlinje alene, man må også se på eget miljøaftryk, og 
for nogle virksomheder er dagsorden bredere end det. 
Her er udgangspunktet FN’s 17 Verdensmål.

9   Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen, 2021, SMV-måling forår 2021. 

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/virksomhedspanel
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Flere aktører giver dog udtryk for, at den økonomiske 
bundlinje og de bredere samfundshensyn er indbyrdes 
forbundne. Det kan være svært at være en succesfuld 
virksomhed, hvis ikke man også har de grønne ambi-
tioner i orden, og er ens samfundsansvar bevidst. Det 
skyldes både nye krav fra kunder og forbrugere, poli-
tiske vinde til fordel for den grønne omstilling, og at 
medarbejdere i virksomhederne helst vil være en del af 
en organisation, som gør en positiv forskel for det om-
kringliggende samfund. Det betyder, at skal man kunne 
sælge sine produkter og rekruttere dygtige medarbejde-
re, bliver det grønne uomgængeligt.

For at imødekomme forventninger fra nuværende og 
potentielle medarbejdere arbejder nogle virksomheder 
også med at gøre det grønne til en del af virksomhedens 
kultur. Det kan være ved at have fokus på, hvordan 
adfærden i det daglige påvirker miljøet og gøre noget 
aktivt herfor. F.eks. bedre affaldssortering, involvering 
af medarbejdere i anbefalinger til grønne tiltag på ar-
bejdspladsen mv.

Den nye rolle er også en, som mange gerne vil ’brande’ 
sig på. At blive opfattet som ansvarlig og grøn (og reelt 
være det), skaber nemlig værdi ved at bidrage til at kun-
ne rekruttere og fastholde medarbejdere, skabe en sund 
virksomhedskultur med en stærk formålsdrevet fortæl-
ling og ved at tiltrække nye kunder og investorer. For 
nogle bliver den grønne fortælling også en måde at indi-
kere, at man er en del af en ”sunrise” industri. Altså en 
industri som har en fremtid, og som er under udvikling.

Det grønne bliver måden at lede sin 
virksomhed på. I hele landbrugs- og 

fødevaresektoren (fra landbrug til 
fødevarevirksomhed) udfordrer unge på 

”om der er styr på den del”. At gøre en 
forskel her er virkelig blevet afgørende.”

JAKOB LAVE, DIREKTØR FOR BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING, DLG 

Grønne krav spreder sig  
som ringe i vandet

Der er også opmærksomhed på, at det ikke må gå over 
i ”green washing”, hvor man er stærk til at kommuni-
kere en grøn virksomhedsprofil uden reelt at handle 
grønt. Mange aktører ser derfor behov for, at man kan 
dokumentere sin indsats for miljøet, og især de større 
aktører melder om, at rapportering og kendskab til cer-
tificeringer bliver vigtigere.

For dem som ikke har egen produktion fylder ’sup-
ply chain management’ en del, da det typisk vil være 
fra indkøb af varer, at en stor del af deres CO2-udslip 
kommer fra. Det betyder, at krav til det grønne spreder 
sig fra større aktører til deres leverandører, som også 
er nødt til at arbejde med den grønne omstilling, for at 
kunne bevare deres kunder. 

Mindre virksomheder ønsker at gå forrest  
og trække feltet med

Nogle mindre virksomheder taler om at være fore-
gangsvirksomhed og vise vejen for andre og inspirere 
til handling. Her er idéen at starte i det små, og med det 
som man kan forholde sig til, f.eks. hvad er mest CO2 
udledende fra ens aktiviteter og agere på de lavthæn-
gende frugter. Her fylder det store strategi-arbejde 
mindre, og virksomhedens indsats kan være mere le-
delses- og ejerdrevet. Det kan have oplagte grunde: 
Små virksomheder har ikke samme kapacitet til at lave 
strategier og planer for fremtiden og kommunikere om 
grønne tiltag. 
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Vi er en lille virksomhed.  
Vi ved, at vi har en begrænset 

impact i det store billede, 
når man taler om den grønne 

omstilling, men vi kan være 
med til at vise vejen.” 

LARS FRELLO, CEO OG FOUNDER, CLEVERCOFFEE
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Men det grønne som en del af forretningsgrundlaget 
fylder også hos de mindre virksomheder. Man vurde-
rer, at omverdens krav til at være grøn kun vil stige 
fremadrettet, og at det kan betale sig at være på forkant, 
hvor det er muligt. 

Kommunerne er det lokale og inddragende  
knudepunkt for den grønne omstilling

Kommunerne ser deres rolle som et knudepunkt for 
den grønne omstilling i lokalområderne. Det indebærer 
bl.a. at være den enhed, som skaber en struktur for, at 
den grønne omstilling udmøntes i praksis. Mere kon-
kret i form af planer, alliancer, partnerskaber mv. Heraf 
følger også en rolle som facilitator af den grønne dags-
orden, hvor man sætter sig for bordenden, og samler 
relevante aktører i lokalområdet. Det kan også være, at 
man støtter projekter, som har til formål at sikre den 
grønne omstilling lokalt f.eks. det førnævnte Project- 
Zero i Sønderjylland. 

Grønne projekter kan også have betydning for kommu-
nens beboere på den ene eller anden måde og føre til po-
tentielle konflikter. Tænk blot på opsætning af vindmøl-
ler eller solceller. Samtidig opleves der et stigende pres 
fra en mere klimabevidst befolkning, som kræver hand-
ling. Derfor bliver borgerinddragelsen og opbakningen 
til den grønne omstilling også set som en vigtig kommu-
nal opgave, hvis vi skal lykkes med grøn omstilling.

Her betyder opbakningen til den grønne omstilling i by-
rådene meget – at man kan samle kommunen politisk 
om dagsordenen og dermed som kommunal medarbej-
der have et stærkt mandat til at arbejde med dagsorde-
nen. Både internt i organisationen og i dialogen med 
borgerne. 

Som hos mange andre aktører er medarbejdere i kom-
munerne også interesserede i at være en del af en ar-

bejdsplads, som gør noget for klimaet. Spørgsmål om 
hvordan man bliver en grøn arbejdsplads, presser sig 
dermed på, også som et rekrutteringsparameter, men 
også bredere som et lokalområde der er værd at bosætte 
sig i og som en attraktiv kommune.

Der er også kommunale aktører, som tænker i at gøre 
den grønne omstilling og Verdensmålene til en del af 
undervisningen og oplevelsen for kommunens børn og 
unge i børnehaver og skoler. Det ses som en måde at 
forberede børn og unge på fremtiden.

Derudover har kommunerne også en forpligtelse til at 
levere på den grønne omstilling. Af aftale om kommu-
nernes økonomi for 202310 mellem regeringen og KL 
fremgår det bl.a., at kommunerne skal arbejde med at 
gøre forsyningen til borgerne grønnere via f.eks. udrul-
ning af fjernvarme, ligesom der er fokus på at styrke 
grønne indkøb i det offentlige.

Regioner og uddannelsesinstitutioner tænker  
grøn omstilling ind i kerneopgaverne

Selvom regionerne har en smallere opgaveporteføl-
je end kommunerne, har man stadig et stort fokus på 
den grønne omstilling. Den største opgave for regio-
nerne er at drive og udvikle sundhedsvæsenet, og for 
regionerne er hovedsagen derfor at reducere CO2-ud-
slippet igennem grønne indkøb, ved at tænke den re-
gionale bygningsmasse grønnere og gøre sig til en at-
traktiv arbejdsplads på den grønne dagsorden. Det er 
dog ved indkøbene, at langt størstedelen af regionernes 
CO2-udslip finder sted. Her har man dog også så stor en 
muskel, at man har mulighed for at påvirke markedet i 
en grøn retning. 

For uddannelsesinstitutionerne er fokus naturligt nok 
på, hvad elever, kursister og studerende skal undervises 
i, og hvordan det skal foregå. Uddannelsesinstitutio-

10 Se https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf

Det er vigtigt at give mulighed for, at man 
kan være en del af løsningen. Det mærker 
vi at folk er villige til, og at medarbejdere 
spørger ind til, hvad de kan bidrage med.” 
PETER SØNDERGAARD ANDERSEN, SENIOR DIRECTOR,  
HEAD OF SUSTAINABILITY, TDC NET
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Vi leverer ikke produkter 
ud i den anden ende, 
men der hvor vi bidrager 
til den grønne omstilling 
er det i måden vi 
efterspørger på. Altså 
i jo højere grad vi kan 
efterspørge noget grønt 
og bæredygtigt i højere 
grad er vi med til at 
udvikle markedet i en 
grønnere retning.” 
HEINE KNUDSEN, ENHEDSCHEF, ENERGI OG 
MILJØ, REGION HOVEDSTADEN

11 Fremtidens grønne arbejdsmarked, 2022, Beskæftigelseseffekter ved en kommende CO2-afgift og nødvendige klimainvesteringer.

12  Fremtidens grønne arbejdsmarked, 2022, Manglende opkvalificering spænder ben for grøn omstilling. 

nernes rolle bliver derfor at klæde elever, studerende og 
kursister på med kompetencer til den grønne omstilling 
samt en forståelse af, hvorfor det er vigtigt. Den grønne 
omstilling giver derfor ikke som sådan uddannelsesin-
stitutionerne en ny rolle, men den har betydning for, 
hvordan man skal løse sine kerneopgaver. 

Nye roller fører til nye krav

På tværs af aktører ses der et behov for kompetencer 
til den grønne omstilling. Det understreges af de før-
nævnte nye roller, som aktørerne ser sig i, og de opga-
ver som følger af grøn omstilling. F.eks. kræver udar-
bejdelsen og udførslen af strategier, som peger frem 
mod CO2-neutralitet, indgående viden om det grønne, 
ligesom rapportering på de mange indsatser kræver ny 
viden, digitalisering og nye systemer. Også hos kommu-
nerne er der behov for nye kompetencer, når man både 
skal gøre egen drift grønnere, og samtidig lede og styre 
forskellige processer, som kan sikre den grønne omstil-
ling i lokalområdet.

Det er blot et overordnet udsnit af det, der følger med 
den grønne omstilling for arbejdsmarkedet – vi ser 
også ind i store grønne infrastruktur-projekter, CO2-af-
gift mv., som sætter sine spor på arbejdsmarkedet. En 
anden analyse i projektet ”Fremtiden grønne arbejds-
marked” viser, at der som følge af investeringer og 
CO2-afgift bl.a. vil være behov for et stort antal smede, 
elektrikere og VVS’ere11.

Den grønne omstilling kræver altså mange hænder 
men, som indikeret ovenfor, også hænder med opdate-
rede kompetencer. Det er f.eks. elektrikeren, som skal 
have viden om det grønne inden for bl.a. højspændings- 
og forsyningsområdet, og lederen som skal have viden 
om det grønne på et strategisk niveau og blik for at un-
derstøtte og arbejde med organisationens udvikling bag 
omstillingen. Kompetencer som vi beskriver nærmere 
på s. 19. 

En anden tidligere undersøgelse i ”Fremtidens grønne 
arbejdsmarked”12 viser, at vi heldigvis står på et solidt 
fundament. Det betyder, at mange af de kompetencer, 
som er på arbejdsmarkedet i dag, kan bruges i samfun-
dets grønne omstilling. Det betyder videre, at vi først 
og fremmest bør fokusere på at opkvalificere – ikke 
omskole, og det gælder alle på arbejdsmarkedet i større 
eller mindre grad.

https://concito.dk/fremtidens-groenne-arbejdsmarked/analyse-datagrundlag
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Grøn omstilling kan 
være kilde til vækst 

og udvikling

Vigtige pointer fra afsnittet

•  De større virksomheder ser potentialer for vækst som følge af 
den grønne omstilling. Men det er tvivlsomt om arbejdsmarke-
det kan levere den nødvendige arbejdskraft og kompetence, 
hvis der skal bruges mange flere hænder i virksomhederne.

•  Aktørerne ser særligt den grønne omstilling udmønte sig i 
Power-to-X, øget genbrug, fokus på energieffektivitet, om-
lægning af infrastrukturen, CO2-fangst- og lagring samt øget 
produktion og forædling af plantebaserede fødevarer. 

•  Digitalisering spiller en central rolle i den grønne omstilling. 
Heldigvis har Danmark og danske virksomheder et stærkt  
digitalt udgangspunkt, hvor man i vid udstrækning allerede be-
nytter avancerede digitale teknologier. Man er dog udfordret 
af mangel på hænder og SMV’erne halter bagefter – både på 
den digitale og den grønne dagsorden. 
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Grøn omstilling kan 
være kilde til vækst og 
udvikling

Den grønne omstilling betyder øget digitalisering, ny 
grøn infrastruktur, grønne brændsler, CO2-fangst- og 
lagring mm. Samtidig er den grønne omstilling en mu-
lighed for vækst, hvor Danmark har en række styrkepo-
sitioner. Det er dog usikkert, om der er de nødvendige 
hænder og kompetencer på arbejdsmarkedet til at løfte 
potentialet. I dette afsnit ser vi på styrkepositioner og 
vækstpotentialer og udfordringen med at finde det nød-
vendige antal hænder. 

Sådan ser aktørerne den grønne omstilling  
udmønte sig i praksis

De større virksomheder peger på en række områder 
som følge af den grønne omstilling, hvor Danmark har 
erhvervsmæssige styrkepositioner. Som nævnt er der 
flere, der peger på digitalisering som helt afgørende 
for både virksomhedernes konkurrenceevne, men også 
hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Her står 
Danmark relativt stærkt. Derudover fremhæves f.eks.: 

•  Power-to-X: En proces hvor grøn elektricitet fra vind-
møller eller lignende omdannes til grønne brændsler.

•  Øget genbrug – gælder på tværs af brancher, men 
særligt indenfor byggeriet er der potentiale.

•  Energieffektivitet: Vi skal reducere vores forbrug af 
energi for at gøre den grønne omstilling billigere og 
hurtigere.

•  Omlægning af infrastruktur: Der skal investeres i 
særligt on- og offshore vind, elnettet skal opgraderes 
til at kunne håndtere øgede mængder energi, og der 
skal være ladestandere til el-biler sat op mv. 

•  CO2-fangst- og lagring: Det er ikke alt produktion, 
som kan elektrificeres – her er behov for processer, 

hvormed den CO2 som der stadig vil blive behov for 
at udlede, kan indfanges og gemmes væk, i stedet for 
at gå i atmosfæren. 

•  Øget produktion og forædling af plantebaserede fø-
devarer.

Der er også aktører, som taler om at hente produktion 
hjem til Europa. De øgede krav til bæredygtighed i pro-
duktionen samt øget behovet for at kunne dokumentere 
gør, at flere vurderer, at det er lettere at kontrollere og sik-
re en grøn produktion i Europa end andre steder i verden.

Digitalisering kan være med til at  
drive den grønne omstilling

Digitalisering fremhæves som nævnt af de fleste særligt 
større aktører, vi har talt med. Ifølge dem er det en af 
de vigtigste kilder til forandring og vækst på arbejds-
markedet, og som de kobler til grøn omstilling. Digi-
talisering og grøn omstilling går således hånd i hånd, 
og digitale løsninger kan være med til at bidrage til de 
grønne ambitioner.

Det understreges også af Erhvervsministeriet13, som 
beskriver hvordan teknologier som kunstig intelligens 
og ’internet-of-things’14 kan bidrage til at optimere for-
syningen i elnettet, forøge levetiden af produkter mm., 
og hvordan brug af data kan være med til at sikre grøn-
nere beslutninger. Erhvervsministeriet beskriver også, 
hvordan digitalisering kommer til at spille en stor rolle 
i rapportering på grønne indsatser. Et område som kun 
bliver vigtigere, hvilket også data fra denne undersøgel-
se bekræfter. Her peger størstedelen af virksomhederne 
på netop vigtigheden af ”grøn rapportering”.

13  Erhvervsministeriet, 2022, Redegørelse om Danmarks digitale vækst. 

14  Henviser til teknologier som kobler fysiske objekter (køleskabe, lamper mv.) i et netværk og/eller til internettet via sensorer, software mm.

15  IDA, 2022, Survey blandt eksperter indenfor drikkevand, spildevand og klimatilpasning. 

https://em.dk/media/14566/redegoerelse-om-danmarks-digitale-vaekst-2022.pdf
https://ida.dk/media/10767/3.pdf
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Den digitale teknologi er fuldstændig 
afgørende for at lykkes med den 
grønne omstilling. F.eks. er 5G netværk 
en unik mulighed for at lave en grøn 
omstilling både for transportsektoren, 
energisektoren og landbrug.” 
PETER SØNDERGAARD ANDERSEN, SENIOR DIRECTOR,  
HEAD OF SUSTAINABILITY, TDC-NET
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Der er stort potentiale 
i at producere sukker 

CO2-neutralt, og 
kunne markedsføre 

grønt sukker. Men det 
bliver også hurtigt 

noget som alle  
skal efterleve på 

europæisk plan.”
JESPER THOMASSEN,  

ADM. DIREKTØR, NORDIC SUGAR

16  EU-Kommissionen, 2021, Indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) for 2021. Danmark. 

Et stærkt udgangspunkt for vækst  
i danske virksomheder 

Med udviklingen og implementeringen af den grønne 
omstilling følger også potentielt en række løsninger, 
som kan skaleres og eksporteres. Det kan betyde flere 
jobs i danske virksomheder som følge af eksport. Det 
gælder f.eks. vandteknologi, hvor vi i Danmark er langt 
fremme, og har en erhvervsmæssig styrkeposition15, 
men også generelt indenfor for grønne teknologier og 
løsninger som nævnt ovenfor. Muligheden for vækst og 
flere jobs gælder også de virksomheder, som formår at 
omstille sig til at kunne levere produkter og services, 
som ikke i udgangspunktet er tænkt grønne. 

Der er dog også potentialer for vækst, som ikke løftes 
i øjeblikket. Ifølge en af de større virksomheder gæl-
der det f.eks. produktion af bæredygtige tekstiler. Så 
selvom udgangspunktet er stærkt, kan der stadig gøres 
mere på den grønne dagsorden ud fra et kommercielt 
synspunkt. 

Danmark er i front på digitalisering,  
men SMV’erne er udfordret

Udover at Danmark har et stærkt udgangspunkt for at 
gribe kommercielle muligheder, er man også godt med, 
når det gælder digitalisering. Ifølge EU-kommissionens 
DESI-indeks, som måler EU-landenes digitale udvik-
ling, er det danske samfund i front på digitalisering, og 
lå nr. 1 i 2021. Danmark scorer højt, hvad angår de di-
gitale færdigheder, internetadgang herunder udrulning 
af 5G netværk mm.16 

Mange danske virksomheder står også stærkt på den di-
gitale dagsorden. For virksomhedernes digitaliserings-
grad ligger Danmark nr. 2 på DESI-indekset i 2021, og 
har en markant højere score end for blot fem år siden. 
Det er særligt 3D-print, robotter og big data som dan-
ske virksomheder formår at udnytte, mens man dog 
er længere bagud med brug af kunstig intelligens og  
’internet-of-things’.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_22_4560
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Det er typisk de større virksomheder, som formår at løfte 
den digitale dagsorden. Mens det for de fleste avancere-
de teknologier  er over halvdelen af større danske virk-
somheder, som benytter dem, er det i flere tilfælde under 
20 pct. af de mindre virksomheder. Mange SMV’er er 
særligt udfordret af mangel på medarbejdere og tid samt 
mangel på ressourcer for at styrke digitaliseringen18.

Som nævnt i forrige afsnit er det også kun 1 ud af 3 dan-
ske SMV’er, som arbejder med grøn omstilling og cirku-
lær økonomi i meget høj, høj eller i nogen grad. Dermed 
er størstedelen af danske SMV’er slet ikke i gang med 
den grønne dagsorden.

Behovet for arbejdskraft og kompetencer  
er her både nu og i fremtiden

Vækstpotentialet og det stærke danske udgangspunkt, 
som følger af den grønne omstilling, kan antages at ville 
føre til øget efterspørgsel på arbejdskraft og på kompe-
tencer, som kan bidrage til den grønne omstilling. Alle-
rede i dag gælder det dog for mange af aktørerne, at de 
efterspørger arbejdskraft her og nu, men har svært ved 
at finde den.

Der er ses en overefterspørgsel efter IT-uddannet ar-
bejdskraft, som forventes at stige frem mod 2030. Det 

18  Erhvervsministeriet, 2022, Redegørelse om Danmarks digitale vækst.  

19  Fremtidens grønne arbejdsmarked, 2022, Fremtidens grønne arbejdsmarked. Hvad ved vi om fremtidens kompetencebehov til den grønne 
omstilling & Manglende opkvalificering spænder ben for grøn omstilling. Find rapporterne her.

gælder bredt set, men især IT-specialister med korte og 
mellemlange videregående uddannelser. Til trods for 
vækst i antallet af digitale jobprofiler er det ikke nok til 
at dække den stigende efterspørgsel.

Samtidig spår flere undersøgelser massiv mangel på 
faglært arbejdskraft frem mod 2030. Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd skønner en mangel på 99.000 fag-
lærte, mens andre undersøgelser peger på et lavere, om 
end stadig højt, tal på 78.000. Det er personer, som skal 
bidrage til den grønne omstilling, men også pleje- og 
velfærdsopgaver. 

Manglen på hænder, både nu og i fremtiden, forvær-
res af, at deltagelsen i efter- og videreuddannelse er 
faldende, samtidig med at behovet er stigende. Boston 
Consulting Group vurderer, at 34% af den danske ar-
bejdsstyrke enten er over- eller underkvalificeret i deres 
job19.

Det danske arbejdsmarked risikerer derfor at havne i en 
perfekt storm af mangel på hænder og de rette kompe-
tencer, grønne ambitioner som ikke kan indfris og kom-
mercielle muligheder, som går danske virksomheders 
næse forbi. Det kalder på handling fra flere sider, hvis 
udfordringerne på arbejdsmarkedet skal løftes.

Vi har et mål om at øge vores eksport fra 20 til 40 mia.  
på vandområdet. Vi har flere fortrin på vandområdet og er 
langt fremme her. Vi kan allerede lave det energineutralt 
med den teknologi vi har i dag. Og med potentialet om at 
øge eksporten, følger der også flere jobs med.” 
LARS SCHRØDER, ADMINISTRERENDE DIREKTØR, AARHUS VAND

https://em.dk/media/14566/redegoerelse-om-danmarks-digitale-vaekst-2022.pdf
https://concito.dk/fremtidens-groenne-arbejdsmarked/analyse-datagrundlag
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Kompetencer til et grønt 
arbejdsmarked

Vigtige pointer fra afsnittet

•  Hvis vi skal indfri Danmarks grønne ambitioner, har vi brug for 
en grøn bevidsthed og ansvarlighed hos alle på arbejdsmarke-
det. Både økonomen, elektrikeren, indkøberen, maskinmester- 
en, ingeniøren, bioteknikeren, lederen og mange flere.

•  F.eks. skal fremtidens landmand blandt andet have viden om 
det grønne og den bæredygtige agenda, kunne omstille sig til 
nye teknologier og nye måder at dyrke afgrøder på.

•  Det er altafgørende, at der er kompetencer til den grønne om-
stilling til stede i alle led af virksomheders og organisationers 
værdikæde, når ambitionen er en reduktion af CO2. Produk- 
tion, administration, salg osv. er indbyrdes afhængige, og der-
for bliver vi nødt til at fokusere på hele værdikæden og lade de 
enkelte led spille sammen på tværs.

•  Digitale kompetencer, tværfaglighed, et grønt mindset, rappor-
tering og dokumentation af bæredygtighed samt innovation  
er kompetencer til den grønne omstilling, som går på tværs af 
sektorer, aktører og stillingsbetegnelser.
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Kompetencer til et grønt 
arbejdsmarked

Den grønne omstilling har brug for alle  
på tværs af værdikæder

Skal vi indfri Danmarks grønne ambitioner, skal vi både  
have lederen, maskinmesteren, VVS’eren, elektrikeren,  
projektlederen, teknikeren m.fl. med. Den grønne om-
stilling skal løftes på tværs af sektorer, stillinger og 
uddannelsesniveauer, og vil i større eller mindre grad 
få betydning for, og stille nye krav til, alle typer af job-
funktioner på arbejdsmarkedet. 

Heldigvis står vi som nævnt på et stærkt fundament, 
hvor vi kan bygge ovenpå med nye kompetencer til den 
grønne omstilling og bringe eksisterende i spil på en ny 
måde, når vi skal løfte de opgaver, som følger af den 
grønne omstilling. 

I dette afsnit ser vi nærmere på hvilke konkrete kom-
petencer, der bliver efterspurgt til fremtidens grønne 
arbejdsmarked. Vi starter med at se på værdikæden og 
vigtigheden i, at der bliver tænkt grønt i alle led og holi-
stisk fremfor lineært i den grønne omstilling. 

Derefter belyser vi fem centrale kompetencer til den 
grønne omstilling, som går på tværs af sektorer, aktører 
og stillingsbetegnelser og slutter af med at præsentere 
18 profiler og dertilhørende kompetencer, som bliver 
efterspurgt til fremtidens grønne arbejdsmarked. 

I vores branche kan du ikke 
være med til at producere 
vindmøllerne eller bygge 

diger mod oversvømmelse, 
men du kan være med til at 

give nogle meget stærke 
impulser til, at det sker 

via kapitalstrømmene og 
rådgivning af kunderne.” 

TOM VILE JENSEN, UNDERDIREKTØR,  
FORSIKRING OG PENSION
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Den grønne værdikæde 

På tværs af aktører påpeges behovet for at tænke hele 
vejen rundt i værdikæden, når det handler om kompe-
tencer til den grønne omstilling. Mens det f.eks. er i in-
novationsprocessen, at mange løsninger og teknologier 
udvikles, sker de konkrete CO2-reduktioner i produk-
tionen og efterfølgende implementering af de grønne 
løsninger. Og her spiller kompetenceaspektet ind. For 
vi kan ikke innovere, uden vi har de rette kompetencer 
til også at producere og implementere. 

Processerne er indbyrdes afhængige, og når ambitionen 
er en reduktion af CO2, bliver vi nødt til at fokusere på 
hele værdikæden og lade de enkelte led spille sammen 

Set fra vores stol, så har finanssektoren en 
meget vigtig rolle i den grønne omstilling. 

Der skal jo store investeringer til for at 
gennemføre den grønne omstilling, og der er 

finanssektoren helt central ift. at sikre den 
finansiering, der skal til. EU-kommissionen 

har da også udpeget finanssektoren som den 
første driver af den grønne omstilling.” 

LARS DJERNÆS, CHEFKONSULENT,  
FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

på tværs. Skal det lykkes, kræver det, at der er kom-
petencer til den grønne omstilling til stede i alle led af 
værdikæden. 

Særligt de store virksomheder fremhæver potentialet 
ved at tænke mere i helheder og tænke kompetencer til 
den grønne omstilling ind i alle led. Det er hele samfun-
det, som skal omstilles, og dermed ikke alene i den en-
kelte værdikæde. Skal den proces lykkes, er der mange 
interaktioner, der skal spille sammen. Derfor bør man, 
ifølge virksomhederne, arbejde tættere sammen og på 
tværs af sektorer om de store muligheder som f.eks. 
genanvendelse af plast, byggematerialer og cirkulært 
design. 

Det svære bliver at få det hele bundet sammen. 
Traditionelt set har retail handlet om, at man får 
produceret noget, sælger det til nogen, og så bliver 
det smidt væk. Den sidste sløjfe - at gå fra en linje 
til en cirkel - det er det vi får brug for nu. Nogen der 
kan hjælpe os med det.” 
RUNE JUNGBERG PEDERSEN, TIDL. INTERNATIONAL  
KOMMUNIKATIONS- OG CSR-DIREKTØR, JYSK
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Vi er nødt til at komme  
frem til, at den måde vi  
skal regulere det her 
samfund på, ikke er i den 
enkelte værdikæde. Det 
handler om, hvordan vi 
effektivt kan få nogle nye 
virksomheder i spil der 
kan sektorkoble – koble 
mellem energiforbrug og 
overskudsproduktion eller 
affaldsprodukter der kan 
anvendes som ressource  
i andre værdikæder.”
CHARLES NIELSEN, DIREKTØR FOR  
INFRASTRUKTUR, TREFOR
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Grønne krav og kompetencer hele vejen  
rundt i værdikæden 

Fordi processerne i de enkelte led af værdikæden er ind-
byrdes afhængige, er det altafgørende, at der er kompe-
tencer til den grønne omstilling til stede i alle led, hvis 
man vil arbejde cirkulært med værdikæden. Arbejdsstyr-
ken skal altså have blik for og forståelse for det grønne, så 
de ikke blot kan tænke grønt inden for eget led, men også 
har kompetencerne og blik for at skabe synergi på tværs 
af de enkelte led. 

Figur 1 herunder giver eksempler på, hvordan forskellige 
opgaver og kompetencer til den grønne omstilling indgår i 
de forskellige led af værdikæden for en given organisation. 

Marked 

•   Dokumentation og datatranspa-
rens: Organisationerne skal have 
medarbejdere, der kan rapportere 
og dokumentere organisationens 
grønne aftryk og sikre datatranspa-
rens overfor eksterne parter. 

•   Grønne produkter og services: 
Salgsassistenten, VVS’eren eller 
tømreren skal have forståelse for, 
og kunne levere service af,  
organisationens grønne produkter, 
mens uddannelsesinstitutionerne 
skal levere relevant uddannelse  
til den grønne omstilling. 

•   Grøn branding og formidling: 
Rådgiveren og kommunikations-
medarbejderen skal kunne brande 
organisationen på det grønne og 
formidle de grønne initiativer både 
eksternt og internt.   

Leverandør 

•   Grønne indkøb:  
Indkøberen skal kunne 
sætte grønne krav i  
udbud og til produkter. 

•   Forsyningskæder:  
De enkelte organisationer 
skal kunne sikre sig med- 
arbejdere med kompetencer 
til, at de mange forsynings-
kæder, som kan indgå i  
en virksomheds produktion, 
også er bæredygtige.

FIGUR 1

Organisation

•   Omstilling af egen produktion og nedbringelse af udledninger:  
Ingeniøren skal kunne innovere og omstille produktionen, mens  
teknikeren og produktionsmedarbejderen skal kunne udføre en grøn 
produktion i praksis.

•   Ledelse og forankring af omstillingen internt:  
Ledelsen skal vise vejen, omsætte organisationens grønne visioner  
i praksis og forankre det grønne hele vejen ned.  
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Mange kompetencer til den grønne omstilling 
går på tværs af sektorer, aktører og stillings- 
betegnelser 

På tværs af sektorer, aktører og stillingsbetegnelser bli-
ver fem kompetencer fremhævet som centrale for den 
grønne omstilling. Det handler om et grønt mindset, 
tværfaglighed, digitale kompetencer, rapportering og 
dokumentation samt innovation. Alle er kompetencer, 
som går på tværs af flere faggrupper, uddannelsesni-
veauer og sektorer, men som også skal defineres i den 
kontekst, de udfolder sig i. Der er forskel på et grøn 
mindset afhængigt af om man f.eks. er tekniker eller 
chauffør. Det er dog vigtigt, at man, uanset profil, kan 
omsætte sine kompetencer i en grøn kontekst. 

I det følgende præsenteres de fem tværgående kompe-
tencer. Kompetencerne er identificeret på tværs af ak-
tørgrupperne, og den sektor- og professionsbestemte 
kontekst er derfor ikke afdækket af denne undersøgelse. 

Grønt mindset

Der er en høj efterspørgsel på viden om det grønne. I 
alt fremhæver 43 af de 77 adspurgte aktører, at et grønt 
mindset er en central kompetence til den grønne om-
stilling - i denne undersøgelse en af de mest efterspurg-
te kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. 

Det grønne mindset går på tværs af sektorer, og derfor 
rummer kompetencen også en stor bredde, da den dæk-
ker over mange vidensområder inden for det grønne. 

Virksomhederne fremhæver det grønne mindset som 
en indsigt i den grønne dagsorden, herunder hvad der 

er ”grønt” og ikke ”grønt”, og hvordan den grønne dags-
orden skabes og implementeres i virksomheden. Ifølge 
dem bør en indsigt i det grønne være naturligt og byg-
ges ovenpå de respektive kerneopgaver, så tankegangen 
forankres blandt alle medarbejdere. 

For virksomhederne handler det også om at rykke 
tænkningen i samfundet. Inden for handel skal der ikke 
købes mindre, men mere af ”det rigtige”. Forbrugernes 
vaner skal altså for alvor ændres for at følge med om-
stillingen, hvad enten det gælder forbrugsvarer, bære-
dygtige konferenceophold mm. Det kræver, at der er 
medarbejdere og sælgere, som kan rådgive kunder fra 
et grønt udgangspunkt.

Hos kommuner og regioner er behovet for et grønt 
mindset særligt centralt i indkøbsfunktionen, hvor 
grønne indkøb er et vigtigt element i organisationer-
nes grønne ambitioner. Men også når det kommer til 
kommunerne og regionernes kerneopgave om at skabe 
velfærd for borgerne, er et grønt mindset centralt. Her 
handler det, ligesom hos virksomhederne, om at vide, 
hvad der skaber værdi inden for det grønne og inddrage 
den viden i arbejdet med borgerne, så de også bliver be-
vidste om, hvad der er bæredygtigt.  Som nævnt i første 
afsnit ser kommunerne netop også borgerinddragelsen 
som vigtigt i den grønne omstilling. 

Fagforeninger og arbejdsgiverforeninger italesætter 
det grønne mindset som et behov for at have en grund-
læggende viden om grøn omstilling og bæredygtighed. 
For fagforeningerne er det særligt relevant i relation til 
bæredygtig produktion og forståelse for nye grønne for-
retningsmodeller. 

Vi skal som energi- og forsyningsselskaber blive 
meget dygtigere til ikke bare at sætte strøm i 
stikkontakten, men også til at vejlede om det grønne, 
og få ændret adfærd hos forbrugerne.” 
LARS BONDERUP BJØRN, ADMINISTRERENDE DIREKTØR, EWII
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Også uddannelsesinstitutionerne og uddannelses-
sekretariaterne peger på et grønt mindset som en 
central kompetence til den grønne omstilling, og be-
hovet spænder bredt. Det handler om alt fra viden 
om bæredygtige investeringer, indkøb, processer 
og produktioner til viden om social bæredygtighed. 
Uddannelsesinstitutionerne fremhæver, at et grønt 
mindset ikke kun skal bidrage med viden om, hvor-
dan vi løser omstillingen af samfundet, men også 
hvad der har skabt situationen, som vi skal løse os 
ud af.

Et grønt mindset er ikke en smart management- 
floskel men en helt ny tænkning, der skal indfinde 
sig i alle led af virksomheders og kommuners og 
regioners tænkning, så det ikke kun kommer til at 
handle om at aflive plastikkopper og skrue ned for 
printerforbruget og indkøbe lidt bæredygtigt pro-
duceret mad til kantinen. Det skal være en naturlig 
ting i hverdagen at tænke i bæredygtige løsninger.

Det handler om at forstå, 
hvordan jeg kan bruge de 

kompetencer, jeg har i forvejen 
i en grøn kontekst, og hvornår 
jeg skal bruge dem, for at det 

bliver grønt. Det kræver et 
samspil mellem fag-faglighed 
og grønt mindset – og det er 
også en grøn kompetence.” 

MARTIN LIEBING, SEKRETARIATSCHEF,  
INDUSTRIENS UDDANNELSER
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Tværfaglighed

Tværfaglighed efterspørges i høj grad til den grønne 
omstilling. Aktørerne fremhæver, at tværfagligheden 
står på to ben. Dels handler det om at have en tværfag-
lig baggrund og bredde i sin uddannelse og dels om at 
kunne samarbejde på tværs af faggrupper.  

Virksomhederne pointerer, at ”silokompetencer”, som 
eksempelvis rendyrket økonom-ekspertise, er mindre 
relevant i dag end tidligere. Man er nødt til at kunne 
operere mellem flere dimensioner. Det skyldes dels den 
væsentlige grad af automatisering og digitalisering der 
er på vej, som skaber behov for flere ”hybrider”, der 
ikke er koblet til ét fag, som eksempelvis forretning, 
forskning eller det grønne, men som derimod både har 
den digitale, forretningsmæssige og grønne forståelse. 
Kompetencerne skal derfor kobles på tværs af faglighe-
der. F.eks. foreslår en aktør, at statistiske kompetencer 
i højere grad kobles med ingeniørkompetencer, ligesom 
der efterspørges medarbejdere, der har bredde i deres 
kompetencer, og kan kommunikere med alt fra profes-
sorer på universiteter til maskinmesteren. 

Tværfaglighed dækker dermed også over, at arbejds-
styrken rækker ud over egen specialistviden, og har en 
forståelse for andre faggruppers arbejde. Der er behov 
for, at faggrænserne bliver mere flydende, og at det 
tværfaglige samarbejde kommer til at fylde endnu mere 
hos virksomhederne. For at skabe en større synergi og 
sammenhæng i virksomheden skal eksempelvis genera-
lister og teknikere fremadrettet kunne arbejde sammen 

Jeg forestiller mig at nogle af de 
profiler vi skal have fremadrettet, er 
kombi-profiler, der måske er slagtere 
kombineret med miljøteknologer.” 
LIS KORSBJERG, SENIOR LEARNING MANAGER, DANISH CROWN

på tværs om processer mod en grønnere organisation, 
rapportering, dokumentation og grønne indkøb.

Hos kommuner, regioner, fagforeninger og arbejds- 
giverforeninger efterspørges både tværfagligt samar-
bejde, hvor de strategiske og mere ’hands on’ medarbej-
dere samarbejder mere, og de mere tværfaglige profiler, 
hvor eksempelvis de sundhedsansatte ved regionerne 
skal kunne koble deres sundhedsfaglige viden med vi-
den om det grønne. 

Uddannelsesinstitutionerne fremhæver tværfaglighed 
som centralt i forhold til arbejdsmarkedet. Her skal der 
ifølge dem mere tværfaglighed ind i viden om bæredyg-
tig omstilling, så den dybere faglige viden om omstil-
lingen er bredere forankret end blot hos CSR-afdelin-
gerne.

Skal tværfaglige kompetencer løftes, er det, ifølge fle-
re af de store virksomheder, vigtigt, at institutionerne 
tænker det ind i alle uddannelser, som i dag ofte har 
en smallere tilgang. Man er tilbøjelig til at opdele vo-
res samfund og uddannelsessystem i kasser og søjler. 
Også når vi tilrettelægger uddannelserne. Man er nødt 
til at tænke det mere på tværs. Derfor er det vigtigt med 
moduler, der sørger for, at forskellige typer af uddan-
nelsesinstitutioner er med til at præge en uddannelse, 
så uddannelserne bliver mere tværfaglige og danner 
grobund for tværfaglige profiler. Det gælder ikke bare 
for de videregående uddannelser, men i hele uddannel-
sessystemet.

Vi skal have flere folk, der kan 
arbejde på tværs af faggrænser.” 

PETER KAAS HAMMER, CEO, KEMP LAURITZEN
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Det kan godt være, at vores hovedkompetencer 
ligger indenfor ingeniørfaget, men vi samarbejder 
med rigtig mange faggrupper for at få indtryk af og 
information om, hvor vi skal fokusere vores forretning 
for at kunne levere svaret på nogle af de helt store 
problemer i verden. Vi har altså et fagligt samarbejde, 
som er langt bredere end lige kernekompetencen.” 
PETER STEEN MORTENSEN, DIRECTOR  
HEAD OF GLOBAL PUBLIC AFFAIRS, NOVOZYMES 
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Digitale kompetencer  

Digitaliseringen spiller som sagt en central rolle i den 
grønne omstilling, hvor det digitale og det grønne ses 
som to sider af samme sag. Derfor er de digitale kom-
petencer også helt centrale for den grønne omstilling på 
tværs af alle aktører og sektorer. Det handler både om 
de tekniske digitale færdigheder, hvor man skal kunne 
programmere og udvikle nye teknologier, og om digi-
tale færdigheder til at udnytte digitale løsninger, f.eks. 
anvendelse af data til at optimere systemer. 

Virksomheder, fagforeninger og arbejdsgiverforenin-
ger peger på, at digitalisering og automatisering er den 
grønne omstillings motor, der er med til at drive den 
frem. Digitaliseringen er i høj grad en mulighed i den 
grønne omstilling, og hopper man ikke med på vognen, 
går muligheder tabt. 

Det kræver, ifølge uddannelsesinstitutionerne, en tek-
nologiparathed hos både studerende og elever samt 
dem, som allerede er på arbejdsmarkedet, hvis man 
skal kunne agere og tilpasse sig ny viden om teknolo-
gier. Digitale færdigheder skal derfor ikke kun være for 
dem under uddannelse, men skal også bygges ovenpå 
kompetencerne hos den eksisterende arbejdsstyrke. 

Virksomheder peger eksempelvis på, at programme-
ring er en vigtig digital kompetence, som kan styrke de 
elektriker- og VVS-uddannede. En smed skal ikke alene 
svejse, men også kunne elektrificeringsdelen, og profi-
ler inden for byggeriet skal bygge digitale kompetencer 
på. Fagforeningerne fremhæver potentialet i at koble 
kompetencer om nye teknologier til energiområdet, 
hvor der er potentiale for at tilknytte apps til varme-
anlæg og tænke mere i ’home tech’ udvikling for at vise 
vejen for et lavere energiforbrug for forbrugeren. 

De digitale kompetencer ses også som centrale, når det 
kommer til at bygge bro mellem innovation og drift, 
og for at kunne tænke hele vejen rundt i værdikæden. 
F.eks. kan digitale systemer bidrage til rapporterings-
kravene, som følger af den grønne omstilling. Ifølge 
uddannelsesinstitutionerne er det digitale en måde at 
tænke strategisk om det grønne på, fordi det åbner dø-
rene for at innovere og udvikle nye grønne løsninger. 

Jeg ser at mange af de 
traditionelle faggrupper 

går meget mere ind 
i digitaliserings- og 

automatiseringsdelen. Den 
udvikling der er sket de sidste 

20 år vil blive forceret - altså 
hele digitaliseringsdelen 

af industrien vil fortsætte. 
Udviklingen fra, at en elektriker 

i gamle dage var meget 
analog, så er en elektriker 
i dag i lige så høj grad en 

programmør. De traditionelle 
faguddannelser må se mere 

ind i automatiserings- og 
elektrificeringsdelen, hvis man 

kan sige det sådan.” 
MICHAEL LUNDGAARD THOMSEN,  

ADM. DIREKTØR, AALBORG PORTLAND
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Der er ingen tvivl om, at automatisering 
og digitalisering er en væsentlig del af 

det, der hele tiden sker. Jo større kravene 
bliver i produktionen og også i relation 

til licence to operate, jo større krav bliver 
der også til, at vores medarbejdere har de 
kompetencer og kan udføre de opgaver.” 

JESPER THOMASSEN, ADM. DIREKTØR, NORDIC SUGAR

mindre virksomheder og organisationer. Skal de større 
virksomheder kunne handle og bidrage til den grønne 
omstilling, er det nødvendigt, at de mindre virksomhe-
der og organisationer, også er leveringsdygtige på vali-
de data. 

Fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og uddannelses-
sekretariater støtter op om behovet for dokumentation, 
rapportering og certificering. De fremhæver, at i den-
ne sammenhæng spiller certifikater, ny lovgivning og 
myndighedskrav en stor rolle, idet det skaber et pres 
på behovet for at sikre kompetencerne til at kunne løfte 
rapporteringsopgaverne ude i virksomhederne.

Uddannelsesinstitutionerne er også opmærksomme 
på, at der er behov for, og mangel på, kompetencer til 
at kunne dokumentere, og nævner i den sammenhæng 
både certifikater, ESG-certificeringer og kompetencer 
til at kunne indarbejde grønne parametre i f.eks. pro-
jekter og udbud hos virksomhederne.

Dokumentation- og rapporteringskompetencer 

Den grønne omstilling stiller i høj grad krav til doku-
mentations- og rapporteringskompetencer. Her skal 
man kunne måle og dokumentere det grønne aftryk, 
som ens virksomhed eller organisation sætter på sam-
fundet. Behovet ses på tværs af aktører og sektorer, og 
gør sig gældende uanset om du er en stor eller lille virk-
somhed eller organisation.

De store virksomheder fremhæver, at dokumentation, 
rapportering og certificering er centrale opgaver hos 
dem. Her handler det dels om at kunne måle og doku-
mentere CO2-regnskab for virksomheden, og dels om 
at kunne dokumentere ift. certificeringer. Herunder 
have viden om de forskellige certificeringer inden for 
det grønne område. 

En virksomhed pointerer, at det er vigtigt, at doku-
mentations- og rapporteringskompetencen, ikke kun 
er til stede hos de større virksomheder, men også i de 
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Innovation 

Den grønne omstilling kræver nye løsninger og store 
omstillinger, hvis vi skal nå målet i 2030. Det sætter 
naturligt krav til at tænke nyt og innovativt. Virksom- 
heder, kommuner, uddannelsesinstitutioner, fagfor-
eninger og uddannelsessekretariater påpeger, at inno-
vation er en helt afgørende kompetence, hvis vi skal ud-
vikle og tænke i nye løsninger til den grønne omstilling. 
Samtidig er det en central kompetence, hvis virksom- 
hederne og organisationerne løbende skal kunne juste-
re og udvikle de måder, man producerer, udvikler eller 
driver sin forretning på. 

Virksomheder fremhæver, at innovation er en kerne-
kompetence for den grønne udvikling, som samfundet 
står over for, og som vil være relevant for alle faggrup-
per. Man skal kunne tænke innovativt, og samtidig 
have mod og lyst til at udvikle sammen med andre fag-
grupper, eksempelvis i et samarbejde mellem smede og 
ingeniører, hvis man skal drive den grønne omstilling 
frem. 

Vi ser jo inden for alle 
industrier, at det går 
mod digitalisering og 
robottisering – Det stiller 
store krav til alle om man 
er landbrugsuddannet 
eller ph.d.” 
JAKOB LAVE, DIREKTØR FOR BÆREDYGTIG 
FORRETNINGSUDVIKLING, DLG



31

Profiler til fremtidens grønne arbejdsmarked 

Vi har spurgt aktørerne, hvilke profiler, og herunder 
tilhørende kompetencer, de efterspørger på fremtidens 
grønne arbejdsmarked, og har suppleret deres svar 
med data fra DAMVADS jobopslagsanalyse20. 

Det er blevet til 18 profiler, som giver et indblik i de 
kompetencer, der fremhæves af aktørerne og i jobop- 
slag, når der tales om, og søges, job til den grønne om-
stilling. Listen af kompetencer er ikke fyldestgørende 
for hvad en leder, en smed eller en økonom skal kunne, 
og ikke alle kompetencer er nye, men samlet peger det 
os i en retning af de nye og eksisterende kompetencer, 
der efterspørges til fremtidens grønne arbejdsmarked. 

Vi har udvalgt de profiler, der går igen på tværs af sek-
torer og hos flere aktører. De 18 profiler er præsenteret 

på næste side, og skal ses som et udsnit af den arbejds-
styrke og de kompetencer, som vil blive efterspurgt på 
fremtidens grønne arbejdsmarked. Listen er således 
ikke udtømmende, ligesom der ikke rangeres i profiler-
ne ud fra, hvor stort behovet (og arbejdskraftsmanglen) 
på den pågældende profil er. 

Som ved de tværgående kompetencer vil de enkelte 
profiler naturligvis være kontekstafhængige og variere i 
kompetencebehov alt efter hvilken sektor, de optræder i. 

Profilerne her tager dog ikke højde for den sektorbe-
stemte forskel. Der er tale om det brede nationale blik 
på fremtidens kompetencebehov til den grønne om-
stilling. For et mere detaljeret og sektorbestemt blik 
på stillingsbetegnelser inden for industri, VVS-energi 
og elektriker kan man læse rapporterne fra Tekniq  
Arbejdsgiverne21 eller fra Industriens Uddannelser22.

Der er nogen, der skal give organisationen det 
manøvrerum, der skal til for rent faktisk at gå med 
en klimadagsorden sammen med de ansattes 
kerneopgave. Ledelsen skal give plads til, at man kan 
prøve sig frem og finde ud af, hvordan det kan hænge 
sammen. Ledelseskompetencen er central.” 
UFFE VINTHER KRISTENSEN, PROGRAMLEDER FOR KLIMA, CIRKULÆR ØKONOMI  
OG GRØN VÆKST I INDUSTRI & LANDBRUG, AARHUS KOMMUNE

20  DAMVAD har udarbejdet en landsdækkende liste med de virksomheder og organisationer, som har flest job, der bidrager til den grønne 
omstilling. Ud fra joblisten er der trukket data på de konkrete kompetencer, som efterspørges i relation til jobbet. Læs mere om DAMVADS 
jobopslagsanalyse her. 

21 https://www.tekniq.dk/politik-analyse/analyser/fremtidens-kompetencer-til-at-understoette-groen-omstilling/ 

22 https://iu.dk/nyheder/nyheder-fra-industriens-uddannelser/2022/70-pct-co2-reduktion-forudsaetter-tusindvis-af-nye-medarbejdere-i-industrien/ 

https://concito.dk/fremtidens-groenne-arbejdsmarked/analyse-datagrundlag
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  Designer

•  Kunne gentænke materialevalg og skabe nye 
bæredygtige løsninger. 

•  Have materialekendskab, viden om genbrug  
og cirkulært design. 

•  Kunne understøtte arbejdet med at  
udmønte organisationens grønne strategi  
i praksis ved at designe og omsætte nye  
grønne løsninger. 

  Elektriker
 
•  Viden om det grønne inden for f.eks. 

højspændingsområdet, forsyningsområdet, 
elektrificering og andre nye energiformer. 

•  Kunne se opgaverne på gulvet i et større 
perspektiv, have forretningsforståelse og indgå  
i samarbejder om den grønne omstilling med 
andre faggrupper som f.eks. ingeniører. 

•  Specialisering inden for nye teknologier og 
digitalisering samt evne til at kunne omstille  
sig på det tekniske område.

•  Kompetencer inden for varmepumper, 
energioptimering og teknisk rådgivning. 

  Energikonsulent

•  Have viden om energioptimering, 
energieffektivitet og adfærdsændringer.

•  Kunne beregne energiforbrug og CO2-udslip. 
•  Trække og analysere data og kunne vurdere,  

hvor der skal sættes ind for at reducere og 
optimere.

•  Kompetencer inden for energiforbrug, 
energibesparelser, ventilation, klimaskærm, 
energirådgivning og analyser.

  Indkøber

•  Viden og forståelse for leverandørstyring  
og produkter i relation til det grønne.

•  Kunne tænke kreativt ift. genbrug af materialer, 
have materialekendskab og indsigt i de produkter 
der købes, samt det miljøaftryk de har.

•  Kunne sætte grønne krav i udbud, og foretage 
grønne og bæredygtige indkøb. 

•  Kunne udfordre markedet og give modspil  
til leverandører ift. det grønne.

•  Have teknisk forståelse og kompetencer inden  
for EU-udbud, ERP-systemer og planlægning.  

  Ingeniør 

•  Viden om teknologier og produktionsprocesser 
med relevans for den grønne omstilling. Herunder 
viden om investering i de rette teknologier til 
produktionsoptimering. 

•  Digitale og tekniske kompetencer og evne til  
at drive et teknologiskift i produktionen. 

•  Viden om det grønne i relation til f.eks. 
materialevalg og design.

•  Kompetencer inden for energioptimering, 
energisystemer, design og bæredygtighed. 

  Jurist

•  Understøtte arbejdet med organisationens grønne 
vision og strategi med det juridiske blik – hvad er 
lovkravene, og inden for hvilken juridisk ramme 
skal den grønne omstilling finde sted. 

•  Have viden om, og forståelse for, lovgivning og 
bekendtgørelser med nye grønne krav. 

•  Kompetencer inden for politisk bevågenhed, 
energiområdet, grøn omstilling, EU-regulering, 
klimapolitik, økonomi og miljøret.

 

Profiler til fremtidens grønne arbejdsmarked
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  Landmand 

•  Viden om det grønne, den bæredygtige agenda  
og ESG.

•  Kunne omstille sig til nye teknologier og krav  
om nye afgrøder og måder at dyrke dem på. 

•  Kompetencer inden for energirigtig kørsel, 
dyrkning uden pesticider, overvågning af 
produktion og energioptimering. 

  Leder

•  Viden om det grønne på et strategisk niveau 
samt blik for at understøtte og arbejde med 
organisationens udvikling bag omstillingen.

•  Kunne sætte dagsordenen, definere DNA’et 
og etablere passion og retning for den grønne 
dagsorden i organisationen. 

•  Stærke formidlingsevner til at kommunikere 
vigtigheden af den grønne omstilling både internt 
og eksternt. 

•  Kompetencer til at lede, drive og forankre 
den grønne omstilling hele vejen gennem 
organisationen. Herunder sikre strategi og tilbud 
til kompetenceudvikling blandt medarbejdere. 

  Maskinmester 

•  Kunne lave, drifte og vedligeholde nye grønne 
maskiner, som eksempelvis Power-to-X-anlæg. 

•  Understøtte organisationens grønne vision og 
kunne arbejde med reduktion af emissioner. 
Herunder bidrage med viden om, hvordan 
udledning af CO2 mindskes.  

•  Arbejde med to bundlinjer - at arbejdet sker ud fra 
en størst mulig reduktion af emissioner samtidig 
med at den økonomiske bundlinje bevares. 

•  Kompetencer inden for energioptimering, 
procesanlæg, SRO-anlæg, drift, 
overvågningssystemer, PLC’ere, etablering, 
mekanisk viden og varmepumper. 

  Montør

•  Kunne arbejde med hele værdikæden og arbejde 
med alt fra måler i huset til produktion af energi 
herunder opsætning af vindmøller. 

•  Have viden om det grønne og kunne indhente ny 
viden, der bidrager til den grønne udvikling. 

•  Kompetencer inden for varmepumper, VVS, 
isolering, krancertifikat, ledelse, vejafspærringer, 
drift, diagramlæsning, trafiksikkerhed, trafik, 
jordvarme og kundeorientering.

  Projektleder

•  Have viden om, og indsigt i, det grønne, f.eks. 
viden om cirkulær økonomi, og kunne bruge og 
omsætte det i arbejdet. 

•  Kunne lede og drive et udbud. 
•  Understøtte organisationens grønne strategi  

fra vision til handling.
•  Strategiske- og projektlederkompetencer og 

stærke formidlingsevner. 
•  Kompetencer inden for alt fra energioptimering, 

forureningsundersøgelser, grøn omstilling, 
spildevand, klimatilpasning, fjernvarme og 
bæredygtighed til energirenovering. 

  Rådgiver & kommunikationsmedarbejder 

•  Have viden om det grønne og kunne bruge  
det i sin kommunikation. 

•  Kunne formidle og motivere den grønne 
dagsorden internt og eksternt til kunder.

•  Formidle organisationens grønne initiativer - hvad 
man gør og hvorfor - og have forståelse for, at det 
er et konkurrenceparameter for organisationen.  

•  Kunne formidle om det grønne på både 
virksomhedsniveau og til den enkelte. 
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  Smed

•  Kunne arbejde med hele værdikæden og arbejde 
med alt fra måler i huset til produktion af energi.

• Have kompetencer inden for elektrificering. 
•  Kompetencer indenfor vedligeholdelse, CNC, 

tegningsforståelse, TIG-svejsning, montage og 
svejsning.

  Specialarbejder

•  Bidrage med specialistviden inden for et felt. 
•  Have specialkompetencer – praksiserfaring 

og ekspertviden – inden for eksempelvis 
bæredygtighed, klimaområdet, cirkulær økonomi, 
affaldsressourcer, energiledelse, ingeniørområdet 
og som forsyningselektriker og procesoperatør. 

  Tekniker

•  Kompetencer inden for vindenergi og opstilling af 
vindmøller. Herunder også service og vedligehold 
af vindmøller. 

•  Kompetencer og viden om tekniske løsninger, 
livscyklus-analyse, CO2-fangst og Power-to-X-
anlægsopbygning. 

•  Kunne optimere og gå fra idé til produkt.
•  Kompetencer inden for varmepumper, 

energioptimering, ventilation vedligehold- og 
reservedelsstyring og indregulering. 

  Tømrer 

•  Grundlæggende viden om, hvad det vil 
sige at agere bæredygtigt. Herunder kunne 
tænke og bygge cirkulært, og tænke i rum- og 
energioptimering.

•  Have materialekendskab og viden om livscyklus- 
analyser, genanvendelse og affaldssortering.  
Herunder kunne efterspørge de rette materialer, 
træffe de rigtige valg og have kendskab til  
baggrunden herfor i et grønt perspektiv. 

•  Kunne følge med i relevant lovgivning og nye 
grønne krav fra politisk side. 

Der er brug for ledere, som 
forstår, at de også skal bidrage, 

så grøn omstilling fremover 
bliver en naturlig del af 

ledelsesopgaven. Og det gælder 
uanset om du er driftsleder på et 
hospital eller ledende overlæge 

med det patientnære, som 
kerneopgaven.” 

HEINE KNUDSEN, ENHEDSCHEF,  
ENERGI OG MILJØ, REGION HOVEDSTADEN

•  Have større fokus på renovering fremfor byggeri, 
og større brug af træ fremfor beton.

•  Kompetencer inden for isolering, energi- 
optimering, montage af vinduer og vægge,  
tagpap, ståltage, modulbyggeri, gulvlægning  
og vedligeholdelse. 

  VVS’er 

•  Kompetencer til elektrificeringen og omlægningen 
af energiforsyningen til vedvarende energi med 
specialiserede kompetencer inden for eksempelvis 
varmepumper.

•  Kunne omstille eksisterende kompetencer til det 
tekniske område, og have kompetencer inden for 
IT, styring og programmering. 

•  Have certifikater inden for brint, køl- og 
fjernvarme, samt kompetencer inden for 
energioptimering, jordvarme og naturgas.

  Økonom

•  Viden om cirkulær økonomi, ESG og det grønne  
i relation til arbejdet med forecasting og analyse. 

•  Kunne foretage grønne investeringer. Herunder 
viden om, hvad der er en grøn investering, og 
hvordan man sikrer et afkast på denne. 

•  Have juridiske kompetencer til at forstå ny lov- 
givning indenfor det grønne fra EU og Danmark.

•  Kompetencer inden for mikro, DREAM-registeret, 
økonometriske effektanalyser, industriøkonomi, 
økonomiske modeller, SIA og økonomfaglige 
kvalifikationer. 
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Vigtige pointer fra afsnittet

•    Der er fart på den grønne omstilling og kombineret med nye 
krav til kompetencerne er det svært for arbejdsmarkedet at  
følge med. 

•    Der mangler viden om, og standarder for, hvornår noget reelt 
er grønt. 

•    Mange virksomheder vil gerne omstille sig til det grønne, men 
er sat i en venteposition, fordi teknologien og viden om, hvilken 
vej man skal gå, endnu ikke er der. 

•    Særligt SMV’erne mangler viden om, hvad det vil kræve af kom-
petencer at løfte den grønne omstilling. De store virksomheder 
peger på, at udfordringen blandt andet ligger i, at politikerne 
ikke udstikker retning for arbejdet med den grønne omstilling. 

Hvor mangler 
samfundet viden, hvis 

vi skal nå i mål?



36

Hvor mangler 
samfundet viden,  
hvis vi skal nå i mål?

At skulle løfte alle nye krav til grøn omstilling i orga-
nisationerne og til arbejdsstyrkens kompetencer, stiller 
ikke mindst krav til samfundets viden om det grønne 
og evne til at følge med udviklingen. Manglende viden 
om det grønne, den manglende teknologiske udvikling 
og manglende grønne standarder er nogle af de fakto-
rer, som kan være med til at bremse Danmarks grønne 
ambitioner.  

I dette afsnit ser vi fremad, og peger på, hvor vi som 
samfund mangler viden, hvis vi skal løfte den grønne 
omstilling på arbejdsmarkedet. Vi har spurgt aktører-
ne, hvor de mener, samfundet halter bagefter for at 
kunne følge med de nye krav, som følger af den grønne 
omstilling. 

Der mangler viden om, og standarder for,  
det grønne

For de små virksomheder handler det om mangel på 
viden om det grønne bredt set. Der mangler viden om 
bæredygtighed, automatisering, CO2-aftryk og viden 
om, hvorvidt ekstern produktion og materialer er bære- 
dygtige. Samtidig fremhæver virksomhederne, at det 
kan være svært at navigere i, hvad der er en grøn løs-
ning, fordi der på mange områder ikke er entydighed 
omkring, hvad der er grønt. Der mangler standarder.

En uddannelsesinstitution bakker op og pointerer, at de 
har svært ved at finde gældende viden om det grønne, 
fordi der ikke er et officielt kvalitetsstempel, som man 
kan pejle og handle efter. I stedet mødes uddannelses-
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institutionerne på tværs, og udveksler viden, og vælger 
retning sammen. 

Også de nye teknologier kan være svære at navigere i. 
En konstant og hastigt voksende teknologisk udvikling 
skaber også et behov for hele tiden at være ajour med 
nyeste viden. Ifølge kommunerne er udfordringen, at 
det går så stærkt, at det kan være svært at følge med. 
Det gælder for kommunernes vedkommende også ift. 
brugen af data, hvor det kan være svært at se, hvordan 
data kan anvendes f.eks. i en ledelsessammenhæng. 

Manglende viden kan også ses som et udtryk for, at 
vi stadig står i en tidlig fase af den grønne omstilling. 
De store virksomheder fremhæver, at de ser et stort 
vidensbehov for, hvordan man skal gå til den grønne 
omstilling. Særligt hos SMV’erne. Grøn omstilling kan 
være en svær proces, og skaber et øget vidensbehov i 
en travl hverdag. Det kan være en udfordring der, hvor 
ressourcerne i forvejen er få. 

Virksomheder fremhæver flere videnshuller inden for 
egne områder, hvor der endnu mangler viden, hvis vi 
skal omstille os som samfund. De fremhæver tekstilom-
rådet – og generelt alt hvad der ikke er fødevarer inden-
for handelsområdet -, hvor sammensætningen af pro-
dukterne ofte er kompleks og hvor det derfor kan være 
svært at gennemskue, hvorvidt et produkt er grønt eller 
ej. De fremhæver også viden om den digitale udvikling, 
viden om hvordan man kommunikerer om bæredygtig-
hed, viden om hvilke virksomheder der er grønne at in-
vestere i, samt viden om nye brændsler og CO2-fangst. 

Virksomheder peger i denne sammenhæng desuden 
på, at vi skal være bedre til at have et globalt udsyn og 

Der er et stort vidensbehov ift. hvordan man 
skal gå til den grønne omstilling. Særligt hos 

SMV’erne. Det er en svær rejse, og der er et 
vidensbehov i en travl hverdag.” 

RASMUS ABILDGAARD KRISTENSEN,  
VICE PRESIDENT FOR GROUP PUBLIC AFFAIRS, DANFOSS

lade os inspirere af de gode erfaringer uden for landets 
grænser. Det gælder f.eks. inden for vand- og forsvars-
området.

Der mangler viden om, hvilke grønne teknologier  
og løsninger der skal satses på

Også manglende viden om, hvilke nye teknologier og løs-
ninger der kommer i spil, er et benspænd for flere af de 
store virksomheder. Der ligger ambitioner og strategier, 
men ikke på alle områder ved de endnu, hvilken vej de 
skal gå. Det gælder f.eks. inden for byggeriet, hvor stan-
darder for det rette grønne materialevalg fortsat venter 
på sig, ligesom man inden for transportsektoren endnu 
venter på den rette teknologi til fremtidens lastbiler, og 
derfor ikke ved, hvilke lastbiler der skal investeres i. 

Virksomheder og regioner pointerer, at de, på grund af 
manglende viden om de rette løsninger, kan have svært 
ved at vurdere, hvad der virker bedst i forhold til at om-
stille sig. Hvilke tiltag har den største effekt, og med 
hvilke tiltag flytter man mest? Samtidig mangler der, 
ifølge virksomhederne, fokus på, hvad den miljømæssi-
ge gevinst er, ved det vi gør på bæredygtighedsfronten. 
Hertil følger dog endnu en udfordring, der relaterer sig 
til, hvordan man måler på gevinsten. 

Ifølge de store virksomheder skal myndighederne gå 
forrest, hvis vi skal rykke os som samfund. De fremhæ-
ver blandt andet behovet for et officielt klimamærke, så 
man som organisation har noget at pejle efter, ligesom 
de ser et potentiale i en fælles model til at beregne kli-
maaftryk. Myndighederne ville, ved at gå i front, til en 
vis grad kunne bidrage til at skabe den nødvendige vi-
den og en fælles retning for organisationernes vej i den 
grønne omstilling.  
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Branchen står og venter på den 
rette teknologi – der mangler viden 

om, hvilke lastbiler vi skal satse 
på (el, gas eller brint). Vi ved vi 
skal investere i det, men vi ved 

endnu ikke, hvilken vej vi kommer 
til at gå. Lastbiler er en 8-årig 

investering, og derfor er det vigtigt, 
at vi træffer det rette valg.” 

MARTIN DANIELSEN, ADMINISTRERENDE DIREKTØR,  
SDL – SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
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Der mangler viden om kompetencerne  
til den grønne omstilling 

Med manglende viden om fremtidens løsninger og tek-
nologier følger manglende viden om, hvordan fremti-
dens arbejdsmarked ser ud. For hvad indebærer tekno-
logiudviklingen af eksempelvis Power-to-X helt konkret 
og hvilke kompetencer vil det skabe et behov for. 

Det skaber en udfordring i forhold til at kunne pege på 
de konkrete kompetencer til den grønne omstilling. Hos 
de store virksomheder er der overordnet et godt ind-
blik i, hvilke kompetencer der forventes på fremtidens 
arbejdsmarked nu og på sigt. De mange ubekendte om 
teknologiudviklingen gør dog forventningerne usikre. 

SMV’erne peger på, at de dels mangler kompetencer in-
den for bæredygtighed og grøn omstilling, og samtidig 
viden om, hvilke kompetencer, der reelt bliver brug for 
i fremtiden. 

Arbejdsgiverforeninger bakker op og tilføjer, at det kan 
være svært at konkretisere de nødvendige kompeten-
cer og afdække dem. Ofte er indsigten om behovet for 
kompetencer hos brancherne selv. Ifølge arbejdsgiver-
foreningerne mangler der fortsat det fulde overblik og 

at blive lavet scenariefremskrivninger inden for eksem-
pelvis energiområdet for både faglært, ufaglært og vide-
regående uddannelser.  

Flere store virksomheder pointerer, at det hele starter 
med det politiske niveau, hvor man skal udstikke en 
retning. Udfordringen er, at når der ikke bliver sat ret-
ning fra central hånd, er det svært at sige, hvilke kom-
petencer der bliver behov for hos arbejdsstyrken. Sam-
tidig er der behov for, at den viden der er hos de store 
virksomheder, fagforeninger og arbejdsgiverforenin-
ger, bliver delt og forankret lokalt hos de mindre aktø-
rer fra central hånd af. Ifølge virksomhederne ligger der 
netop et enormt potentiale i at udnytte og udbrede det, 
vi allerede ved om den grønne omstilling. 

At der mangler retning fra politisk side, ses også, når 
man gennemgår de danske politiske aftaler med rele-
vans for den grønne omstilling. Her fremgår det, at der 
er en klar underrepræsentation af politiske initiativer 
inden for flere sektorer. Ser man eksempelvis inden for 
Handels- eller Forsvarsområdet findes der ikke en poli-
tisk aftale, der alene er direkte målrettet sektoren. Det 
samme gør sig gældende, hvis vi dykker ned i Luftfart 
eller Service, IT og rådgivningssektoren. 

Problemet er, at vi ikke kan sige, hvad der 
skal til, så længe der ikke bliver sat tydelig 
og klar retning fra centralt hold (staten).” 
CHARLES NIELSEN, DIREKTØR FOR INFRASTRUKTUR, TREFOR
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Figur 2 herunder viser, hvordan de politiske aftaler23  med 
relevans for den grønne omstilling fordeler sig mellem 
de enkelte sektorer samt hvilke aftaler, der går på tværs. 
Figuren viser kun de danske aftaler, og tager derfor ikke 
højde for de aftaler, der ligger i EU-regi, som eksempelvis 
EU taksonomiforordningen24,  Disclosureforordningen25 
eller European Green Deal26, ligesom den ikke tager høj-
de for ambitionsniveauet for de enkelte aftaler, herunder 
effekten af de initiativer, der er tilknyttet aftalerne. 

Formålet med figuren er at synliggøre, at der mangler 
politisk retning inden for det grønne i flere sektorer. 
Det er, som fremhævet i rapporten her, en nødvendig-
hed, hvis vi som samfund skal sætte skub i den grønne 
omstilling og bakke op om den grønne velvilje, der er 
rundt om i samfundet.  

23  For udvælgelsen af de danske politiske aftaler gælder, at de politiske aftaler, der er medtaget, skal fremsætte tiltag med relevans for den grønne 
omstilling. Yderlige skal de politiske aftaler indeholde tiltag, der er relevante for den grønne omstilling i dag og frem mod 2050. Endelig skal de poli-
tiske aftaler der medtages være vedtaget. En aftale skal i denne sammenhæng forstås som lovgivning og aftaler, der får virkning. Strategier, udspil 
og andet med relevans for den grønne omstilling er derfor ikke medtaget her. Gennemgangen af de politiske aftaler er gennemført december 2021. 

24 Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32020R0852 

25 Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088 

26 Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN 

FIGUR 2: Antal danske politiske aftaler i de forskellige sektorer
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Organisationer og 
virksomheder der har bidraget 
til projektets analyser 

Klimapartnerskaber 
CG Jensen 
Comwell  
Danfoss 
Danish Crown 
Danske Rederier 
DEIF 
DLG 
Forsikring og Pension 
Jysk 
Kemp & Lauritzen 
Netto 
Nordic Sugar 
Novozymes 
PFA 
RGS Nordic 
Rockwool 
SDL 
TDC Net 
UVX Technologies 
Valcon 
Aalborg Lufthavn 
Aalborg Portland 
Aarhus Vand 

Kommuner 
Esbjerg Kommune 
Københavns Kommune 
Randers Kommune 
Sønderborg Kommune 
Aarhus Kommune 

Regioner 
Region Hovedstaden 
Region Midtjylland 
Region Syddanmark 
 
Virksomheder
Aluproff 
CleverCoffee  
Dansk Varebilsindretning 
EWII 
Horn Bordplader 
idverde 
Jevi  
Kentaur 
N1 
Semco Maritime 
Shoreline 
Sika Footwear 
TREFOR  
Victor Vask 
VPK Packaging 
 
Uddannelsesinstitutioner 
Niels Brock 
Erhvervsakademi Aarhus 
EUC Syd 
Københavns Universitet 
Rybners 
Smart Academy (Erhvervs- 
akademi Sydvest) 
TEC Frederiksberg 
VIA University College 
Aarhus Maskinmesterskole 
 

Uddannelsessekretariater 
Byggeriets uddannelser 
El- og vvs-branchens  
uddannelsessekretariat 
Industriens Uddannelser 
Metalindustriens  
Uddannelsesudvalg 
Transporterhvervets  
Uddannelser 
Uddannelsesnævnet 
 
De lokale fagforeninger 
Blik og Rør, Sydjylland og Fyn 
Dansk El-forbund, Midtjylland 
Dansk Metal, Sønderjylland 
FH Hovedstaden, Hovedstaden 
Tekniq Arbejdsgiverne, Midtjylland 
HK, Østjylland 
 
De centrale fagforeninger 
og arbejdsgiverforeninger 
3F 
Dansk Erhverv 
Dansk Metal 
Dansk Industri 
DJØF 
Finanssektorens  
Arbejdsgiverforening 
IDA 
SEGES 
Teknisk Landsforbund 
Tekniq Arbejdsgiverne 




