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1. Sammendrag 

Oxford Research har i samarbejde med GFA Consulting Group på vegne af CLEAN, Region Syd-
danmark og Syddansk Universitet (SDU) gennemført en analyse af landskabet for industriel elektronik 
med afsæt i energieffektive teknologier (i det følgende ’industriel elektronik’).  

• Landskabet for industriel elektronik dækker over centrale aktører i klyngen for industriel 
elektronik dvs. forskningsmiljøer, uddannelsesmiljøer, ’ejere’ af testfaciliteter og laboratorier, 
virksomhederne inden for branchen for industriel elektronik samt relationer og samarbejde 
aktørerne imellem. 

• Branchen, der er en delmængde af klyngen, dækker i rapporten over virksomheder inden for 
analysens afgrænsning af branchen industriel elektronik. 

I analysen dækker branchen for industriel elektronik over de fremstillingsvirksomheder, hvor in-
dustriel elektronik er den forretningskritiske og dominerende kompetence, og dernæst, hvor 
energieffektivitet, som hovedregel, er et vigtigt parameter eller element. Analysen dækker således ikke 
energieffektive teknologier, der ikke er relateret til industriel elektronik. I figuren nedenfor illustreres 
analysens fokus og afgrænsning af branchen for industriel elektronik dvs. det, der ligger inden for den 
sorte cirkel (for yderligere info om afgræsning og definition af branchen se afsnit 3.3 og 8.4).  

Figur 1:1 – Analysens fokus og afgrænsning af branchen 

 

Analysen skal medvirke til at afdække branchens udvikling og branchens vækstrettede udviklingsbe-
hov og bidrage til at rammesætte fremtidige forsknings- og innovationsindsatser i klyngen for indu-
striel elektronik. 
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Analysen er gennemført i april-juni 2017. Der er som en del af denne analyse gennemført:  

• 30 kvalitative interview (24 i Danmark og seks i Schleswig-Holstein og Hamborg) med re-
præsentanter for danske virksomheder, forskere, GTS, branche- og klyngeorganisationer. 

• Spørgeskemaundersøgelse med virksomheder inden for branchen industriel elektronik i 
Danmark. 

• 15 strukturerede interview med virksomheder i Nordtyskland inden for branchen indu-
striel elektronik. 

• Registerdata fra Danmarks Statistik, Statistikamt Nord og Experian/Bureau van Dijk. 

• Desk research og litteraturstudier af relevante rapporter, hjemmesider, mv. 

Der er desuden gennemført 22 kvalitative interview med virksomheder i primært Region Syd-
danmark med særlig fokus på at få input til tre1 potentielt nye ingeniøruddannelser i elektronik på 
SDU i Sønderborg. 

I det følgende præsenteres først hovedkonklusioner fra analysen og dernæst bud på anbefalinger og 
fremadrettede idéer til konkrete indsatser. 

En betydningsfuld eksportintensiv branche med mange beskæftigede og høj værditilvækst 
Industriel elektronik er en betydningsfuld branche i Danmark, Schleswig-Holstein og Ham-
borg med mange beskæftigede, virksomheder, der leverer høj værditilvækst og som er ek-
sportintensive. I 2014 var der samlet set ca. 82.400 beskæftigede i de ca. 2.800 virksomheder inden 
for branchen industriel elektronik i Danmark og de to nordtyske delstater. Deraf knap ca. 44.200 
beskæftigede i Danmark og ca. 38.200 i Schleswig-Holstein og Hamborg. I de to nordtyske delstater 
er beskæftigelsen i virksomheder inden for branchen industriel elektronik steget over de seneste år 
frem til 2014, mens den i Danmark er faldet en anelse, hvilket formentligt hænger sammen med, at 
dansk industri generelt set stadig var påvirket af krisen på dette tidspunkt. Til gengæld har virksomhe-
der inden for branchen industriel elektronik i Danmark i samme periode oplevet stigende gennem-
snitlig værditilvækst pr. beskæftiget. Det tyder altså på, at virksomhederne har formået at øget pro-
duktiviteten og hermed også konkurrenceevne. Branchen for industriel elektronik er samtidigt særde-
les eksportintensiv. 60 pct. af virksomhederne er eksportaktive, hvilket er højt i forhold til dansk er-
hvervsliv generelt, hvor under 10 pct. er eksportaktive. 

Stort vækstpotentiale for en F&U intensiv branche 
Der er stort vækstpotentiale inden for industriel elektronik bl.a. pga. elektrificeringen af sam-
fundet. Forskere, eksperter såvel som virksomheder inden for branchen industriel elektronik har da 
også generelt positive forventninger til vækst og forretningsudvikling de kommende år. Mere 
end to tredjedele af virksomhederne angiver i spørgeskemaundersøgelsen, at de forventer vækst på 
området – hvilket understøttes af interviewene – og her er det især digitalisering, automatisering og 

                                                 
1 Diplom, Bachelor og Master 
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nye teknologier, der forventes at drive væksten, mens ingeniørmangel og anden kvalificeret arbejds-
kraft samt mangel på kapital og finansiering oftest fremhæves som barrierer for vækst og forretnings-
udvikling.  

Industriel elektronik er en F&U intensiv branche, hvor størstedelen af virksomhederne investerer 
og arbejder systematisk i F&U og innovation. Mens de store virksomheder typisk har deciderede ud-
viklingsafdelinger og følger stringente udviklings- og innovationsprocesser på tværs af virksomheden, 
arbejder de mindre virksomheder specialiseret med F&U i forhold til de nicheområder de agerer in-
denfor. 

Efterspørgslen og udbuddet af viden og forskning 
Netop fordi industriel elektronik er en F&U intensiv branche er adgang til nyeste viden og forsk-
ning central for mange virksomheder. Der er en række stærke internationalt anerkendte forsk-
ningsmiljøer i Danmark, Schleswig-Holstein og Hamborg med stor relevans for branchen. I 
Danmark gælder det særligt på DTU’s Institut for Elektroteknologi, AAU’s Institut for Energiteknik 
og SDU’s Mærsk Mc-Kinney Møller Institut og Mads Clausen Institut. I Schleswig-Holstein og Ham-
borg er der stærke forskningsmiljøer inden for industriel elektronik på HAW Hamburg, ISIT og CAU 
Kiel, der samarbejder tæt i regi af ‘Cluster Power Electronics Northern Germany’, og på FH Kiel, FH 
Flensburg, Helmut-Schmidt-Universität i Hamburg og TUHH i Hamborg. 

Analysen viser dog, at for en stor andel af virksomhederne, matches deres behov for viden og 
forskning ikke i tilstrækkelig grad af de lokale/regionale videns- og forskningsinstitutioner. 
Flere interviewede virksomheder vælger derfor at rejse – i nogle tilfælde langt – for at kunne samar-
bejde med ledende forskere og dermed få adgang til nyeste specialiserede viden og forskning inden 
for et konkret område af relevans for virksomheden. Det er der omkostninger forbundet med, men 
alternativet – dvs. ikke at få adgang til nyeste viden og forskning – er ringere, da relevant viden og 
forskning er vigtige drivere for F&U og innovation.  

Blandt virksomhederne i Region Syddanmark er der flest, der angiver, at viden og forskning inden for 
reguleringsteknik, effektelektronik og elektrisk konvertering, kommunikation og kommunikationspro-
tokoller samt indlejrede systemer (Embedded Systems) i dag ikke dækkes i tilstrækkelig grad af deres 
lokale/regionale videns- og forskningsinstitutioner. Det er i sammenhæng værd at bemærke, at det 
oftere af større virksomheder, der indgår samarbejde med videns- og forskningsinstitutioner, sam-
menlignet med SMV’er. Det betyder samtidig, at SMV’er i mindre grad end større virksomheder har 
kendskab til, hvad der konkret forskes i på diverse videns- og forskningsinstitutioner. Fx er regule-
ringssystemer og embedded software blandt kerneområderne på SDU Mekatronik i Sønderborg, mens 
effektelektronik er et hovedfokusområde på SDU Electrical Engineering i Odense og Sønderborg. 

Efterspørgslen og udbuddet af testfaciliteter og laboratorier 
Adgang til testfaciliteter og laboratorier er afgørende for branchen, dels i selve udviklingen af 
nye teknologier og produkter, dels i forhold til kvalitetstests og sikkerhedskrav, når det skal 
på markedet. Relevante testfaciliteter og laboratorier ejes i Danmark bl.a. af FORCE Technology 
i Aarhus og Hørsholm, universiteterne DTU, AAU, SDU og AU og af de store virksomheder. I 
Schleswig-Holstein og Hamborg er der relevante testfaciliteter og laboratorier hos TÜV 
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NORD CERT i Hamborg, hos videns- og forskningsinstitutionerne bl.a. hos Fraunhofer ISIT i Itze-
hoe og ligeledes hos de store virksomheder 

Analysen viser dog, at relativt få virksomheder vurderer, at udbuddet af services til test af tek-
nologier og produkter inden for industriel elektronik fra lokale/regionale udbydere matcher 
virksomhedens behov. I interviewene pointerer flere syddanske virksomheder, at de kører langt efter 
de rette testfaciliteter, mens SMV’er i mindre grad gør brug af eksterne testfaciliteter bl.a. pga. høje 
omkostninger og manglende kendskab til vigtigheden af tests og godkendelsesprocedurer. 

Flest adspurgte virksomheder i Region Syddanmark peger på, at muligheden for at gennemføre elek-
tromagnetisk kompatibilitet (EMC)-tests og -vurdering, tests og -granskning ift. lavspændingsdirekti-
vet (LVD) samt termisk/klimatiske tests ikke i tilstrækkelig grad er dækket af lokale/regionale udby-
dere af testfaciliteter og laboratorer.  

Udbuddet af uddannelser og behovet for nye SDU ingeniøruddannelser inden for elektronik 
På trods af, at der findes flere relevante ingeniøruddannelser inden for elektronik på SDU, AAU, DTU 
og AU er udfordringen, at der ikke uddannes nok ingeniører inden for elektronik i forhold til 
efterspørgslen. Det viser denne analyse, men også andre undersøgelser viser, at der mangler og frem-
adrettet vil mangle ingeniører2. Udfordringen er landsdækkende, men mere udbredt i Region Syddan-
mark. Majoriteten af de danske såvel som syddanske virksomheder, der har deltaget i spørgeskemaun-
dersøgelsen, forventer at rekruttere flere elektronikingeniører frem mod 2025, og i den sammen-
hæng nævnes det som vigtigt for virksomhedernes rekrutteringsmuligheder, hvis flere ingeniører ud-
dannes i elektronik lokalt i Region Syddanmark. 

Analysen viser overordnet, at virksomhederne er positive over for den foreslåede tilrettelæggelse 
af de tre nye SDU ingeniøruddannelser i elektronik i Sønderborg og det tiltænkte indhold i de to 
uddannelser. Den primære bekymring går på om uddannelserne sigter for bredt, og derfor peger flere 
på, at muligheden for specialisering i enkelte fagområder via valgfag og lignende er central. 
Blandt næsten alle virksomhederne er der enighed om, at det vil være bedst ud fra et fagligt såvel som 
et uddannelsesrekrutteringsmæssigt øjemed, hvis uddannelsen tilrettelægges på engelsk.  

Relationer og klyngedynamikker i Danmark og på tværs af den dansk-tyske grænse 
Dynamikkerne i klyngen for industriel elektronik adskiller sig strukturelt fra andre klynger såsom fx 
inden for offshore (vind og olie/gas) ved, at der ikke i samme grad er mange og tætte samarbejds- 
såvel som kunde- og leverandørrelationer på tværs af hele klyngen. Dette skyldes, at virksomhederne 
inden for industriel elektronik i realiteten indgår i mange forskellige værdikæder. Industriel 
elektronik er på mange måder ligesom it tværgående teknologier og komponenter, som indgår i mange 
værdikæder, og hvor der herved opstår specialiseringer og underklynger – f.eks. i relation til køling, 
vindmøller, værktøj, forbruger-elektronik m.v. 

Når det er sagt er det vigtigt at understrege, at virksomhederne stadig har mange fællestræk og 
deler mange fælles behov og udfordringer. Særligt ift. arbejdskraft, kompetencebehov og efter-
spørgsel efter F&U relateret viden. Industriel elektronik kan således betegnes som en stærk dansk 

                                                 
2 IDA og DI (2015): Engineer the future - Prognose for mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025. 
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kompetenceklynge. Særligt ser der ud til i Sønderborgområdet inkl. Als og Gråsten at være en kon-
centration af stærkt præsterende virksomheder inden for industriel elektronik med mange beskæfti-
gede, der deler et lokalt arbejdsmarked og kompetencebehov. 

Det er i forlængelse heraf vurderingen, at der ikke er en egentlig dansk-nordtysk klyngedannelse 
inden for industriel elektronik, også selvom der - særligt i grænseregionen - er tætte relationer og 
samarbejder på tværs af den dansk-tyske grænse. Det skyldes bl.a., at virksomhederne inden for 
branchen industriel elektronik indgår i en eller flere værdikæder, men også, at forskere og (større) 
virksomheder i Nordtyskland samarbejder med hinanden og ikke nødvednigvis orienterer sig over 
grænsen for samarbejdspartnere. Den vigtigste årsag er dog, at kompetencerne inden for industriel 
elektronik er spredt udover store dele af Tyskland bl.a.  i Sydtyskland og ikke kun i Nordtyskland, 
hvorfor relevante samarbejdspartnere ligeså ofte ligger i München som i Flensborg. 

 

1.1 ANBEFALINGER OG FREMADRETTEDE IDÉER TIL KONKRETE INDSATSER 

Analysen har identificeret en række områder, hvor der med fordel kan sættes ind med konkrete initi-
ativer for at understøtte en positiv udvikling i klyngen inden for industriel elektronik i Danmark og 
Nordtyskland, men med særlig fokus på Region Syddanmark. Følgende områder er relevante at un-
derstøtte: 

1) Adgang til testfaciliteter og laboratorier. 
2) Adgang til relevant arbejdskraft – særligt ingeniører. 
3) Samarbejde mellem virksomheder (SMV’er) og vidensinstitutioner. 
4) Samarbejde mellem virksomheder. 
5) Samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse. 

SDU’s planer om et uddannelses-, forsknings- og testmiljø for industriel elektronik i Sønderborg kal-
det Center for Industriel Elektronik (CIE) med støtte fra det lokale erhvervsliv i Sønderborgom-
rådet, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune er efter Oxford Researchs vurdering en del af 
svaret på virksomhedernes udfordringer. Det gælder særligt i forhold til virksomheders efterspørgsel 
efter ingeniører inden for elektronik. Det er i forlængelse heraf vores vurdering, at CIE vil spille en 
vigtig rolle i den lokale/regionale del af klyngen for industriel elektronik idet CIE potentielt bliver 
hjemsted for tre nye SDU ingeniøruddannelser inden for elektronik, som der er stor opbakning 
til blandt lokale virksomheder, samt med relevante forsknings- og udviklingsaktiviteter og test-
faciliteter og laboratorier. Såfremt det lykkes at opfylde målsætningen om at udvikle et stærkt og 
selvbærende uddannelses- og forskningsmiljø inden for industriel elektronik, som virksomhederne i 
lokalområdet og regionen benytter, vil CIE med stor sandsynlighed også blive en katalysator for øget 
samarbejde mellem virksomheder om F&U og innovation og samarbejde mellem virksomheder 
og vidensinstitutioner. Analysen peger på, at følgende områder vil være særligt vigtige at have fokus 
på ift. at igangsætte indsatser og konkrete initiativer, herunder også i relation til CIE: 
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• Adgang til efterspurgte lokale/regionale testfaciliter og laboratorier 
Der er begrænset adgang til lokale/regionale testfaciliter og laboratorier i Region Syddanmark 
for virksomheder i Region Syddanmark. Det arbejdes der på at gøre noget ved bl.a. i regi af 
CIE. Nogle områder kan dog være vigtigere at fokusere på end andre, herunder elektromag-
netisk kompatibilitet (EMC)-tests og -vurdering, tests og -granskning ift. lavspændingsdirekti-
vet (LVD) samt termisk/klimatiske tests. Disse områder kan bl.a. aktører bag CIE således med 
fordel fokusere på. 
 

• Deling af testfaciliteter og laboratorier og støtte til SMV’er ift. test og godkendelse 
SMV’er anvender i mindre grad end større virksomheder testfaciliteter og laboratorier. Det 
skyldes bl.a. omkostninger til at eksterne testfaciliteter og laboratorier, begrænset kendskab til 
nødvendigheden af at få testet (gerne tidligt i fasen) og få godkendt produkter og løsninger og, 
at der i Region Syddanmark er begrænset adgang til lokale/regionale testfaciliter og laborato-
rier. Større virksomheder såsom Danfoss investerer i stigende grad i egne testfaciliteter og 
laboratorier. En mulighed kan være, at andre virksomheder kan få lov til at anvende facilite-
terne, når de ikke anvendes, hvilket forudsætter, at de større virksomheder vil dele deres faci-
liter og koordinering heraf. Et andet tiltag, der kan bidrage til, at SMV’er i stigende grad gør 
brug af relevante (og nødvendige) tests og godkendelsesprocedurer er, at SMV’er fx på CIE 
kan modtage støtte og rådgivning ift. hvilke tests, der er relevante for dem og information om 
hvor de kan teste. Desuden hjælp til et holistisk perspektiv på økonomien ift. test og godken-
delse – det kan være dyrt at lade være – og ift. at søge finansiering til tests. 
 

• Adgang til relevant arbejdskraft og efteruddannelse 
Erhvervslivet i Region Syddanmark har i samarbejde med bl.a. Region Syddanmark og SDU i 
mange år arbejdet på at løse/begrænse udfordringen med adgang til relevant arbejdskraft lokalt 
og regionalt, herunder særligt ingeniører. Parterne har i fællesskab udviklet og medfinansieret 
en række aktiviteter på SDU med det formål at rekruttere nye studerende og styrke samarbej-
det med erhvervslivet. Det har betydet at SDU har oplevet stigende søgning og optag på deres 
tekniske uddannelser samt at f.eks. et tættere samarbejde med erhvervslivet om studenterpro-
jekter, praktik og ph.d.-projekter har styrket både uddannelserne og fastholdelse af de stude-
rende/kandidater i virksomhederne.  Planerne om etablering af Center for Industriel Elektro-
nik og oprettelse af de to potentielt nye SDU ingeniøruddannelser i elektronik i Sønderborg 
er i den sammenhæng et godt eksempel på et betydningsfuldt tiltag, der skal imødegå udfor-
dringen. Et andet område, hvor indsatsen kan styrkes, er ift. efteruddannelse, hvor repræsen-
tanter fra erhvervslivet i Sønderborg efterspørger muligheden for, at medarbejdere kan tage et 
kursus, enkeltfag eller et modul fx på SDU over 1-2 måneder med henblik på reel opkvalifice-
ring, da kort 1-2 dages kurser ikke er tilstrækkeligt i forhold til at få nye kompetencer. 
 

• Adgang til efterspurgt lokal/regional viden og forskning 
I Region Syddanmark bedrives forskning på højt niveau af relevans for branchen industriel 
elektronik på SDU’s Mærsk Mc-Kinney Møller Institut i Odense og Mads Clausen Instituttet 
i Sønderborg, hvilket netop er hvad virksomhederne efterspørger. Forskning på højt niveau 
forudsætter bl.a. specialisering og dermed, at der ikke kan bedrives forskning på højt niveau 
inden for alle områder af relevans for branchen industriel elektronik. Ikke desto mindre efter-
spørges viden og forskning på en række områder, som efter virksomhedernes opfattelse og 
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kendskab (eller mangel på samme) ikke i tilstrækkelig grad er dækket af lokale/regionale vi-
dens- og forskningsinstitutioner. Flest adspurgte virksomheder i Region Syddanmark peger 
på, at de har behov for viden og forskning inden for fagområderne-/disciplinerne regulerings-
teknik, effektelektronik og elektrisk konvertering, kommunikation og kommunikationsproto-
koller fx IoT samt indlejrede systemer. Øget fokus på at formidle forskning til erhvervslivet 
fx oplæg til arrangementer og samarbejdsprojekter inden for ovenstående områder er tiltag, 
som er blevet foreslået i forbindelse med dataindsamlingen til nærværende analyse. 
 

• Samarbejde og vidensdeling mellem SMV’er og vidensinstitutioner 
Resultaterne af denne analyse og andre nyere undersøgelser viser, at SMV’er i mindre grad end 
større virksomheder indgår i samarbejdsprojekter med vidensinstitutioner, der kan bidrage til 
vidensoverførsel og innovation. Det skyldes bl.a. forskellige kulturer og tidshorisonter. En 
udfordring i den sammenhæng er, at mange SMV’er synes, at samarbejde med universiteter og 
søgning af midler fra offentlige puljer til samarbejdsprojekter er forbundet med bureaukrati 
og er for ressourcekrævende ift. at opnå resultater på den korte bane. Her kan fx CIE blive et 
sted, hvor lokale/regionale SMV’er kan komme i kontakt med forskere og studerende. Fælles 
erhvervs-ph.d.er mellem flere virksomheder og SDU er også blevet fremhævet som et tiltag, 
der kan bidrage til vidensdeling og samarbejde mellem SMV’er og vidensinstitutioner. 
 

• Facilitering af relationsdannelse mellem virksomheder 
I Sønderborgområdet er der tætte relationer virksomhederne imellem inden for branchen in-
dustriel elektronik. Analysen viser dog, at der generelt er relativt få virksomheder inden for 
branchen, som samarbejder med hinanden om F&U og innovation. Det, som analysen ikke 
fanger i den sammenhæng, er det samarbejde, som selvfølgelig foregår på andre niveauer og 
om andre formål inden for de enkelte værdikæder. Ikke desto mindre er det Oxford Researchs 
vurdering, at niveauet for samarbejde mellem virksomheder - og særligt mellem SMV’er - er 
lavere end inden for andre brancher og klynger. Samtidig peger trends ifølge respondenter fra 
både erhvervsliv og forskningsverdenen på et større behov for samarbejde mellem specialise-
rede virksomheder bl.a. for at kunne levere totalløsninger. Der synes således, at være et behov 
for facilitering med henblik på at skabe tillid og relationer mellem virksomheder, som kan lede 
til egentlige samarbejde om bl.a. F&U og innovation. Her kan fx CLEAN spille en rolle som 
en samlende klyngeorganisation med relevante arrangementer og ift. at bistå med at finde om-
råder for samarbejde til fælles bedste. 
 

• Potentialer for samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse 
Analysen viser, at en stor andel af de adspurgte virksomheder inden for industriel elektronik i 
både Danmark og Schleswig-Holstein og Hamborg har relationer og samarbejde på tværs af 
den dansk-tyske grænse til primært kunder og leverandører. Samtidig er der flere gode eksem-
pler på samarbejdsprojekter inden for bl.a. F&U og innovation med deltagelse af danske og 
tyske aktører - særligt i grænseregionen. Analysen har identificeret en række områder med 
potentiale for grænseoverskridende samarbejde inden for industriel elektronik: 
 

o F&U samarbejde om udvikling af nye materialer (nano) 
o Fælles F&U-aktiviteter om udvikling af nye teknologier til oplagring af el produceret 

fra vedvarende energikilder. 
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o Samarbejde om nye testfaciliteter til effektelektronik i regionen. 
 

En internationalt synlig klyngeorganisation med stærkt lederskab i grænseregionen bliver i den 
sammenhæng fremhævet som et tiltag, der kan bidrage ift. at koordinere og skabe relationer. 
Virksomhederne inden for branchen industriel elektronik har dog som beskrevet relationer og 
samarbejdspartnere i hele Tyskland og andre steder, hvor der er relevante aktører og stærke 
internationale miljøer inden for industriel elektronik, og orienterer sig derfor ikke kun i Dan-
mark og Nordtyskland. Det kan derfor også være nødvendigt at understøtte internationalise-
ringsaktiviteter, der går udover den dansk-tyske grænseregion. 
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2. Summary (English) 

Oxford Research has, in collaboration with GFA Consulting Group, on behalf of CLEAN, the Region 
of Southern Denmark and The University of Southern Denmark (SDU) conducted an analysis of the 
landscape of industrial electronics based on energy efficient technologies (in the following ‘industrial 
electronics’) 

• The landscape of industrial electronics cover key actors in the cluster for industrial electron-
ics i.e. research environments, educational environments, ‘owners’ of test facilities and labor-
atories, companies in the industrial electronics industry, as well as relations and co-operation 
among stakeholders. 

• The industry, which is a subset of the cluster, is within this report limited to include compa-
nies within the industrial electronics industry in adhesion with the limitations of the analysis.  

In the analysis, the industrial electronics industry covers the manufacturing companies where in-
dustrial electronics are the business-critical and dominating competence. Hereafter, it covers 
areas where energy efficiency is for the majority an important parameter or element. The analysis does 
not cover energy efficient technologies that are not related to industrial electronics. The figure below 
illustrates the emphasis and limitations of the analysis conducted of the industrial electronics industry. 

Figure 2:1 – The focus of the analysis and delimitation of the industry 

 

 

The purpose of the analysis is to identify the industry’s development and its needs in relation to initi-
atives to foster sectorial growth, and to contribute to the framing of future research and innovation 
efforts in the industrial electronics cluster. 

Power electronics

Industrial electronics (based on energy 
efficient technologies)

Industrial electronics

Mechatronics

Energy efficient technologies 
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The analysis was conducted April-June 2017. The analysis consists of: 

• 30 qualitative interviews (24 in Denmark and six in Schleswig-Holstein and Hamburg) with 
representatives of Danish companies, researchers, approved technological institutions (GTS), 
industry and cluster organizations. 

• Survey with companies in the industrial electronics industry in Denmark.  

• 15 structured interviews with companies in Northern Germany within the industrial elec-
tronics industry. 

• Registry data from Statistics Denmark, Statistikamt Nord and Experian/Bureau van Dijk. 

• Desk research and literature studies of relevant reports, websites, etc.  

In addition, 22 qualitative interviews have been conducted with companies primarily in the Region of 
Southern Denmark, with particular focus on obtaining input to three potentially new studies in elec-
trical engineering at SDU in Sønderborg. 

In the following, the main conclusions of the analysis are presented followed by recommendations 
and suggestions for future concrete efforts. 

A significant export-intensive industry with many employees and high value-adding growth 
Industrial electronics is an important industry within Denmark, Schleswig-Holstein and 
Hamburg. The industry has a high emphasis on exports, and provides a high level of eco-
nomic growth along with a high level of employment. In 2014 there were collectively approxi-
mately 82.400 people employed in the approximately 2.800 companies in the industrial electronics 
sector in Denmark and the two Northern regions of Germany. Hereof there are approximately 44.200 
employed in Denmark and approximately 38.200 in Schleswig-Holstein and Hamburg. In the two 
Northern regions of Germany, employment in the industrial electronics industry has increased in re-
cent years until 2014, whereas in Denmark there has been a slight decline. It is however likely this 
coincides with the effects of the economic crisis on the Danish industry in general around this time. 
In the same period, Danish companies in the industrial electronics industry have experienced a rise in 
the average gross value added per employed. This indicates that the companies have managed to in-
crease productivity and hereby their competitiveness. The industrial electronics industry is simultane-
ously extremely export oriented. Of the companies within this industry, 60% are export active. That 
is a high number compared to Danish business in general, where less than 10 % of companies are 
export active. 

Large growth potential for a R&D intensive industry 
There is great potential for growth in the sector of industrial electronics, which can be at-
tributed to factors such as the electrification of society. Scientists, experts as well as companies 
in the industrial electronics industry, in general report positive expectations to growth and business 
development in coming years. More than two thirds of companies participating in the survey, state 
that they expect growth in the field.  A picture, which is supported by the interviews conducted. 
Especially digitalization, automation, and new technologies are emphasized as areas expected to drive 
growth, while shortage of engineers and other skilled work labor along with lack of capital and financ-
ing are highlighted as barriers to growth and business development.  
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Industrial electronics is an R&D intensive industry, where the majority of companies invest in 
and work systematic with R&D and innovation. Large companies typically have designated develop-
ment departments and follow rigorous development and innovation processes across the company. 
Smaller companies are rather specialized in R&D within the niche areas they operate. 

Demand and supply of knowledge and research 
Because industrial electronics is an R&D intensive industry the access to the latest knowledge and 
research is essential to many companies. There are a number of strong internationally recognized 
research environments in Denmark, Schleswig-Holstein and Hamburg with great relevance to 
the industry. In Denmark, it is especially DTUs Department of Electrical Engineering, AAU’s De-
partment of Energy Technology and SDUs Maersk McKinney Moller Institute and the Mads Clausen 
Institute. In Schleswig-Holstein and Hamburg there are strong research environments in industrial 
electronics at HAW Hamburg, ISIT and CAU Kiel, who work closely with ‘Cluster Power Electronics 
Northern Germany’ and at FH Kiel, FH Flensburg, Helmut-Schmidt University in Hamburg and 
TUHH in Hamburg.    

However, the analysis shows that for a large proportion of companies, local/regional knowledge 
and research institutions do not adequately match their knowledge and research needs. Sev-
eral of the interviewed companies therefore choose to travel – sometimes far – to cooperate with 
leading researchers and gain access to latest specialized knowledge and research within a specific area 
of relevance to the company. There are costs associated with this approach. However, the alternative 
– i.e. not gaining access to latest knowledge and research – is undesirable, since relevant knowledge 
and research are important drivers of R&D and innovation.  

Among the companies in the Region of Southern Denmark most of the companies participating in 
the survey states that knowledge and research within the fields of regulation technology, power elec-
tronics and electrical power conversion, communication and communication protocols (including 
IoT) and embedded systems are not adequately covered today, by their local/regional knowledge and 
research institutions. Here it is worth noticing that that it is often larger companies that collaborate 
with knowledge and research institutions, as compared to SMEs. Simultaneously, this indicates that 
SMEs to a lesser extent are aware of new research being conducted in various knowledge and research 
institutions. For example, regulatory systems and embedded software are among the core areas of 
SDU Mechatronics in Sønderborg, while power electronics is a focus area at SDU Electrical Engi-
neering in Odense and Sønderborg.  

Demand and supply of test facilities and laboratories 
Access to test facilities and laboratories is crucial to the industry: partly in the development 
og new technologies and products and partly in terms of quality tests and safety requirements 
when it is going to be marketed. Relevant test facilities and laboratories are in Denmark among 
others owned by FORCE Technology in Aarhus and Hørsholm, The universities: DTU, AAU, SDU 
and AU and the largest companies. In Schleswig-Holstein and Hamburg, there are relevant test 
facilities and laboratories at TÜV NORD CERT in Hamburg, at the knowledge and research insti-
tutions, among others at Fraunhofer ISIT in Itzehoe and accordingly at the large companies.   
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However, the analysis shows that relatively few companies estimate that the supply of technology and 
industrial electronics testing services from local/regional providers matches the company’s needs. In 
the interviews, several companies in Southern Denmark point out that that they are driving far for the 
right test facilities, while SMEs make less use of external testing facilities, due to factors such as high 
costs and lack of knowledge of the importance of tests and approving-procedures.  

Most surveyed companies in the Region of Southern Denmark point out that the possibilities for 
conducting electromagnetic compatability (EMC)-tests and assessments, tests and examination in re-
lation to the low voltage directive (LVD) and thermal/climatic tests are not adequately covered by the 
locale/regional providers of test facilities and laboratories. 

Supply of educations and the demand for new SDU Engineer studies in electronics 
This analysis shows that despite the fact that there is already is multiple relevant engineering educa-
tions within the field of electronics on SDU, AAU, DTU and AU is it a challenge that not enough 
engineers are educated in the field of electronics, compared to the demand. Other studies like-
wise show that there is and in the future will be a shortage of engineers3. The challenge is national but 
more pervasive in the Region of Southern Denmark. The majority of companies in Danish as well as 
companies in Southern Denmark participating in the survey expect to recruit more electrical engineers 
towards 2025. It is further mentioned, that it is important for the recruitment options for companies 
based in Southern Denmark, that more of the engineers are educated in the Region of Southern Den-
mark. 

Overall the analysis shows that the companies are positive towards the suggested organization 
of the two new SDU engineering educations in electronics in Sønderborg and approves of the 
content of the two educations. The primary concern is whether the educations are too inclusive, why 
the opportunity of for specializations in specific disciplines through electives etc. has been 
promoted as essential. Almost all of the companies agree that it would be beneficial for the recruit-
ment and content of the degree, if it was carried out in English.   

Relations and clusterdynamics in Denmark and across the Danish-German border 
The dynamics in the cluster for industrial electronics structurally differs from other clusters such as 
offshore (wind/oil/gas), as there is not to the same extent many and close collaboration, costumer 
and supplier across the cluster. This is due to the fact that the companies working with industrial 
electronics in reality are a part of different value chains. Industrial electronic is in many ways like 
IT transversal technologies and components, which is included in many value chains, and where spe-
cialization and subclusters emerge – e.g. I relation to cooling, windmills, tools, consumer electronics 
etc. 

That said, it is important to stress that the companies still have a lot of commonalities and share 
many needs and challenges. Especially so in relation to attraction of workforce, need for compe-
tence and demands for R&D related knowledge. Industrial electronics can this be described as a 
strong Danish competence-cluster. Especially in the Sønderborgarea including Als and Gråsten 

                                                 
3 IDA og DI (2015): Engineer the future - Prognose for mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025. 
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there is a concentration of high performing companies within industrial electronics with many em-
ployees, sharing a local labor market and competence needs. 

In addition to this, the assessment is that there is no real Danish-Northern German cluster for-
mation within industrial electronics, even though there – especially in the border region – is close 
relations and collaborations across the Danish-German border. This is due, among other things, to 
the fact that companies in the industrial electronics industry are a part of one or more value chains, 
but also that researchers and (larger) companies in northern Germany cooperate with each other and 
do not necessarily have to orient themselves across the border. The main reason, however, is that the 
competences in industrial electronics are spread over large parts of Germany and not only in Northern 
Germany, why relevant partners are as often in Munich as in Flensburg.  

2.1 RECOMMENDATIONS AND IDEAS TO FUTURE INITIATIVES  

The analysis has identified a number of areas where it would be beneficial to initiate concrete initiatives 
to support a positive development of the cluster of industrial electronics in Denmark and Northern 
Germany. The following areas are relevant to support: 

1) Access to test facilities and laboratories. 
2) Access to relevant labor, especially engineers. 
3) Cooperation between companies (SMEs) and knowledge institutions. 
4) Cooperation between companies. 
5) Cooperation across the Danish-German border. 

SDUs plans for an education, research and testing environment for industrial electronics in Sønder-
borg called the Center for Industrial Electronics (CIE), with support from the local business commu-
nity in the Sønderborg are, the Region of Southern Denmark and Sønderborg municipality, are, ac-
cording to Oxford Researchs assessment, a part of the answer to the companies’ challenges. This is 
especially true to companies’ demand for electronics engineers. In addition to this, it is our assessment 
that CIE will play an important role in the local/regional part of the industrial cluster, as CIE will 
potentially be home to three new SDU engineering courses in electronics, which are widely supported 
by local companies, as well as relevant research and development activities and test facilities and la-
boratories. If it succeeds in fulfilling the goal of developing a strong and self-supporting education 
and research environment in the field of industrial electronics, which is used by local/regional com-
panies, CIE will also be a catalyst for increased cooperation between the companies on R&D and 
innovation, and cooperation between companies and knowledge institutions. The analysis points out 
that the following issues will be particularly important to focus on when instantiating efforts and con-
crete initiatives, also in relation to CIE. 

• Access to the requested local/regional testing facilities and laboratories. 

• Sharing of test facilities and laboratories and support to SMEs for testing and approval. 

• Access to relevant labor and continued training and education. 

• Access to demanded local/regional knowledge and research. 

• Collaboration and sharing of knowledge between SMEs and knowledge institutions. 
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• Facilitating relationship formation and collaboration between companies. 

• Potential for cooperation across Danish-German border within R&D (e.g. development of 
new materials and new technologies) and establishment of new test facilities and laboratories. 
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3. Indledning 

Effektelektronik og andre typer af industriel elektronik spiller en stadigt vigtigere rolle i udviklingen 
af energieffektive teknologier og systemer. Samtidig viser tidligere analyser, at der i Danmark, her-
under særligt Syddanmark, og til dels i Nordtyskland, er betydelige kompetencer inden for 
både industriel elektronik og energieffektive teknologier/systemer. Netop den tætte teknologi-
ske og værdikædemæssige sammenhæng mellem de to områder gør det naturligt at satse strategisk på 
at styrke væksten og udviklingen af det branchemæssige krydsfelt mellem industriel elektronik og ener-
gieffektive teknologier. Modsat massemarkedet for forbrugerelektronik er der inden for industriel 
elektronik stort fokus på kvalitet og lang levetid samt mere skræddersyede og specialdesignede kom-
ponenter og delsystemer. Derfor spiller adgangen til forskning samt test- og laboratoriefaciliteter også 
typisk en afgørende rolle for virksomhedernes konkurrencekraft. 

 

3.1 BAGGRUND 

CLEAN, Region Syddanmark og SDU har bedt Oxford Research gennemføre en kortlægning og 
analyse, der stiller skarpt på landskabet af virksomheder, F&U aktører og testfaciliteter i 
krydsfeltet mellem industriel elektronik og energieffektive teknologier i Danmark og Nord-
tyskland. GFA Consulting Group har hjulpet med at indhente data i Nordtyskland. Formålet med 
analysen er at få et mere dybdegående og præcist billede af landskabet, både kvantitativt ift. antal 
virksomheder, beskæftigelse, omsætning, værditilvækst og eksport såvel som kvalitativt ift. aktører, 
kompetencer og virksomhedsbehov inden for forretningsudvikling, F&U, innovation og test- og la-
boratoriefaciliteter. Konkret indeholder analysen: 

• Kvantitativ kortlægning af branchens størrelse, betydning og udvikling. 

• Belysning af virksomhedernes arbejde med og fremadrettede syn på innovation og forretnings-
udvikling. 

• Afdækning af forskning, uddannelse og test- og laboratoriefaciliteter med direkte relevans for 
branchen. 

• Afdækning og analyse af virksomhedernes nuværende og fremtidige behov ift. forskning, ud-
dannelse samt test- og laboratoriefaciliteter. 

• Afdækning af samarbejde, relationer og klyngedynamikker. 

• Afdækning af virksomheders behov og vurdering af tre nye SDU ingeniøruddannelser inden 
for elektronik, uddannelser og kompetencer. 

Samlet set bidrager analysen med baggrundsviden og ideer til fremadrettede indsatser, der kan indgå i 
en større strategisk satsning til styrkelse af innovation og vækst i klyngen for industriel elektronik. 
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3.2 METODE OG DATA 

Analysen er baseret på en kombination af kilder og metoder til dataindsamling. Data består af 30 
kvalitative interview (24 i Danmark og seks i Schleswig-Holstein og Hamborg), en spørgeskema-
underundersøgelse med danske virksomheder, strukturerede interview med virksomheder i 
Schleswig-Holstein og Hamborg, registerdata samt relevante rapporter, hjemmesider, mv. Desu-
den 22 kvalitative interview med virksomheder primært i Region Syddanmark med særlig fokus på 
at få input til tre potentielt nye ingeniøruddannelser i elektronik på SDU i Sønderborg. 

Gennem kombinationen af metoderne gøres der i analysen brug af princippet om metodetriangule-
ring eller mixed methods, hvor analysen suppleres af både kvantitative og kvalitative metoder. Kom-
binationen af metoder højner validiteten af analysen og giver således et bredt, men også et detaljeret 
billede af genstandsfeltet. 

 

3.3 LÆSEVEJLEDNING 

Definition og afgrænsning af branchen industriel elektronik med fokus på fremstilling 
En del af formålet med analysen har været at få kortlagt og stillet skarpt på branchen industriel elek-
tronik med fokus på de fremstillingsvirksomheder, hvor industriel elektronik er den forret-
ningskritiske og dominerende kompetence, og dernæst, hvor energieffektivitet, som hovedregel, 
er et vigtigt parameter eller element.  

For at kunne afdække og opgøre størrelsen på branchen industriel elektronik i nærværende analyse 
med dette udgangspunkt, har det været afgørende at definere og afgrænse branchen. Valg af definition 
og afgrænsning har betydning for resultaterne af analysen, hvorfor det er vigtigt at være eksplicit ift. 

1) Valg og fravalg 
2) Baggrunde for valg og fravalg 
3) Hvilken betydning det har ift. hvad, der er inden for branchen for industriel elektronik, og 

hvad der er uden for branchen.  

En anden definition og tilgang end den valgte vil selvsagt medføre andre resultater. 

Forud for indhentning af registerdata og igangsættelse af spørgeskemaundersøgelsen udarbejdede ana-
lyseteamet i samarbejde med CLEAN, Region Syddanmark og SDU en arbejdsdefinition (se tekst-
boks på næste side), som var rammesættende for dataindsamlingen og dermed analysens resultater. 
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På baggrund af arbejdsdefinitionen blev en lang række DB074/NACE5 branchekoder tilhørende virk-
somheder gennemgået manuelt. I alt 27 branchekoder blev vurderet til at falde inden for definitionen 
af industriel elektronik med afsæt i energieffektivitet (se afsnit 8.4). 

Blandt de virksomheder, der er hører under de 27 branchekoder er fx store syddanske virksomheder 
som Danfoss Power Electronics A/S (Danfoss Drives), Linak A/S og Siemens A/S Flow Instru-
ments, mens fx andre dansk lokaliserede Danfoss-selskaber6 og Alfa Laval7 ikke falder inden for af-
græsningen, da deres hovedbranche ikke er én af de 27 branchekoder. Der er således virksomheder, 
der ikke er en del af populationen, men som har en mindre procentdel af deres ansatte, der arbejder 
med industriel elektronik. På den anden side er der også virksomheder hvis hovedbranche er en af de 
27 branchekoder, som angiver, at de ikke arbejder med industriel elektronik (ca. 10 pct. af virksomhe-
derne i spørgeskemaundersøgelsen). 

De branchekoder, der er fravalgt skyldes fx, at branchen ikke eller kun i mindre grad dækker over 
virksomheder, der fremstiller egentlige elektroniske (elektrisk ledende) komponenter, at virksomhe-
dernes produkter ikke primært består af elektroniske delkomponenter og/eller, at energieffektivitet 
ikke antages per se at være et vigtigt parameter i de produkter branchen dækker over. Det gælder fx 
’Fremstilling af høreapparater og dele hertil’, hvor lyd er det centrale parameter og energieffektivitet 
ikke er, og ’Fremstilling af vindmøller og dele hertil’, som producerer produkter, der ikke primært 

                                                 
4 Dansk Branchekode 2007 
5 Dansk Branchekode er en dansk branchenomenklatur baseret på EU's nomenklatur (NACE). 
6 Danfoss A/S’ NACE hovedbranche er ’Fremstilling af andre haner og ventiler’, som ikke er én af de 27 NACE brancher. 
Én af Danfoss A/S’ bibrancher er ’Fremstilling af elektroniske komponenter og plader’ 
7 Alfa Laval Kolding A/S’ NACE hovedbranche er ’Fremstilling af andre haner og ventiler’, som ikke er én af de 27 NACE 
brancher. Én af Alfa Laval Kolding A/S’ bibrancher er ’Fremstilling af andre pumper og kompressorer’ 

 

Arbejdsdefinition på branchen for industriel elektronik med afsæt i energieffektivitet 

Producenter af elektroniske komponenter og delsystemer samt producenter af samlede systemer, som primært består af elektro-
niske delkomponenter og drives og styres af elektrisk energi (ofte en kombination af hardware og software). Herunder produ-
center af: 

• Invertere, aktuatorer, elektriske motorer, generatorer, transformere, elektriske pumper og kompressorer 

• Komponenter og systemer inden for elektronisk styring samt elektriske sensorer 

• Elektriske komponenter og systemer til køling, opvarmning og temperaturkontrol 

• Computere og elektronisk kommunikationsudstyr  

• Elektriske belysningsartikler  

• Elektriske transportmidler, maskiner og husholdningsapparater 
 

Det er antagelsen, at energieffektivitet, som hovedregel, er et vigtigt parameter eller element i ovenstående produkter. 
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består af elektroniske delkomponenter. Virksomheder såsom Oticon8 og Vestas-selskaberne9 falder 
derfor uden for afgrænsningen. 

Når resultaterne i rapporten læses skal ovenstående tages in mente. 

Læsevejledning 
I Kapitel 4 præsenteres landskabet for industriel elektronik. Først redegøres for branchen industriel 
elektroniks størrelse, betydning og udvikling målt på antal virksomheder, beskæftigede, omsætning, 
værditilvækst og eksport. Dernæst for relevante forskningsmiljøer, uddannelser og testfaciliteter og 
laboratorier inden for industriel elektronik. Afslutningsvis analyseres klynge- og værdikædedynamik-
kerne i landskabet for industriel elektronik, herunder relationerne mellem aktørerne i landskabet. 

I kapitel 5 behandles forventninger til vækst inden for industriel elektronik, samt de drivere og forhin-
dringer aktørerne ser for, at virksomhederne kan vækste og forretningsudvikle på området. Videre 
omhandler kapitlet virksomhedernes arbejde med F&U og innovation inden for industriel elektronik.  

I kapitel 6 undersøges først virksomhedernes behov for viden og forskning samt, hvorvidt den viden 
og forskning, der produceres lokalt og regionalt matcher virksomhedernes behov. Herefter ses på om 
virksomhederne ser de lokale og regionale testfaciliteter og laboratorier som afgørende for virksom-
heden samt om det lokale og regionale udbud af testfaciliteter og laboratorier matcher virksomheder-
nes behov. 

I kapitel 7 præsenteres matchet mellem det tiltænkte erhvervssigte for de tre nye SDU ingeniøruddan-
nelser i elektronik. Herefter gennemgås virksomhedernes vurdering af det tiltænkte faglige indhold på 
uddannelserne og eventuelle faglige mangler. Dernæst belyses virksomhedernes vurdering af uddan-
nelsernes opbygning og deres foretrukne undervisningssprog. Afslutningsvis berøres kort, hvorvidt 
virksomhederne efterspørger ingeniører med kompetencer i industriel elektronik samt behovet for at 
uddanne ingeniører i elektronik lokalt. 

I kapitel 8 indeholder diverse bilag, herunder litteraturliste, oversigt over interviewrespondenter, info 
om spørgeskemaundersøgelsen og et metodenotat for den kvantitative kortlægning. 

 

  

                                                 
8 Oticon A/S’ NACE hovedbranche er ‘Fremstilling af høreapparater og dele hertil’ 
9 Vestas Manufacturing A/S’ NACE hovedbranche er ’Fremstilling af vindmøller og dele hertil’, mens Vestas Wind Sy-
stems A/S’ NACE hovedbranche er ’ Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik’. 
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4. Kortlægning af landskabet for Industriel elektro-
nik 

I dette kapitel gennemgås først en række centrale kvantitative nøgletal10 for branchen industriel elek-
tronik med det formål at afdække branchens størrelse, betydning og udvikling målt på antal virksom-
heder, beskæftigede, omsætning, værditilvækst og eksport. Først med fokus på Danmark og Region 
Syddanmark, og dernæst på de nordtyske delstater Schleswig-Holstein og Hamborg. Dernæst redegø-
res for forskning på danske og nordtyske vidensinstitutioner, ingeniøruddannelser på de danske uni-
versiteter samt testfaciliteter og laboratorier i Danmark og i Schleswig-Holstein og Hamborg inden 
for industriel elektronik. Afslutningsvis analyseres klynge- og værdikædedynamikkerne i landskabet 
for industriel elektronik i Danmark og Nordtyskland, herunder relationerne mellem aktørerne i land-
skabet. 

 

4.1 BRANCHEN INDUSTRIEL ELEKTRONIK I TAL 

Industriel elektronik er en betydningsfuld branche. I 2014 var der samlet set ca. 82.400 beskæfti-
gede i de ca. 2.800 virksomheder inden for branchen industriel elektronik i Danmark og de to nord-
tyske delstater. I de to nordtyske delstater er beskæftigelsen i virksomheder inden for branchen indu-
striel elektronik steget over de seneste år frem til 2014, mens den i Danmark er faldet. Til gengæld har 
virksomhederne inden for branchen industriel elektronik i Danmark oplevet stigende gennemsnitlig 
værditilvækst pr. beskæftiget, hvilket tyder på, at de har formået at øget produktiviteten og hermed 
også konkurrenceevne. Samtidig er 60 pct. af virksomhederne eksportaktive, hvilket er højt i forhold 
til andre brancher. 

Danmark og Region Syddanmark 
Antallet af aktive virksomheder inden for branchen industrielelektronik i Danmark var i 2014 på 
1.798, hvoraf 408 ligger i Region Syddanmark. I hele landet beskæftigede de 1.798 virksomheder 
44.195 personer i 2014, mens de 408 virksomheder i Region Syddanmark beskæftigede 9.958 personer, 
jf. tabel 4:1 (næste side). Det svarer til, at 23 pct. af de beskæftigede i virksomheder indenfor branchen 
industriel elektronik i Danmark var ansat i en virksomhed i Region Syddanmark. 1,8 pct. af alle be-
skæftigede i Region Syddanmark arbejder i virksomheder inden for branchen industriel elektronik, 
hvor det på landsplan er 1,6 pct. 

                                                 
10 Resultaterne i afsnittet bygger på registerdata indkøbt og indhentet fra Danmark Statistik vedr. branchen i Danmark og 
indkøbt og indhentet fra Experian/Bureau van Dijk og Statistikamt Nord vedr. branchen Nordtyskland. Det har ikke 
været muligt at få samme data for branchen i Nordtyskland, hvorfor resultaterne dækker færre parametre. Data fra Dan-
marks Statistik vedr. bl.a. antal virksomheder, værditilvækst og eksport, som præsenteres i det følgende afsnit, bygger på 
Firmastistikken. Data fra Firmastatistikken er altid 2,5-3 år forsinkede, hvilket skyldes, at Danmarks Statistik gennemfører 
en omfattende valideringsprocedure af data bl.a. for at sikre, at de virksomheder som indgår i statistikken rent faktisk er 
virksomheder, der er aktive. For mere info se afsnit 8.4. 
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Tabel 4:1 – Antal beskæftigede i alt og inden for branchen industriel elektronik i Danmark og Region Syddan-
mark, 2014 

Antal beskæftigede 
(2014) 

Beskæftigede i alt Beskæftigede i virksom-
heder inden for bran-

chen industriel elektro-
nik 

Beskæftigede, der arbej-
der med aktiviteter in-
den for industriel elek-

tronik (se note) 

Hele landet 2.719.840 44.195 (1,6 pct.) 24.731 

Region Syddanmark 556.958 9.958 (1,8 pct.) 5.572 

Kilde: Danmarks Statistik og Oxford Research beregninger. 
Note: I gennemsnit arbejder 56 pct. af de ansatte i virksomhederne inden for branchen industriel elektronik med aktiviteter 
indenfor industriel elektronik. Gennemsnittet på 56 pct. er fundet ved en simpel gennemsnitsberegning (ikke vægtet) af 
virksomhedernes svar i spørgeskemaundersøgelsen vedr., hvor stor en andel af deres ansatte, der arbejder med aktiviteter 
indenfor industriel elektronik. Arbejdsdefinitionen (se afsnit 3.3) blev præsenteret i forbindelse med spørgsmålet. 

 
I virksomhederne inden for branchen industriel elektronik er det ikke alle medarbejdere, der arbejder 
med aktiviteter, som kan tilskrives produkter og/eller services inden for industriel elektronik. Det 
estimeres, at der er knap 25.000 af de beskæftigede i virksomheder inden for branchen industriel 
elektronik, der reelt arbejder med industriel elektronik på landsplan, mens knap 5.600 arbejder 
med industriel elektronik i Region Syddanmark. Hertil skal lægges de beskæftigede, der arbejder 
med industriel elektronik i virksomheder, som ikke falder inden for denne analyses definition og af-
græsning af industriel elektronik (se afsnit 3.3). Hvor mange det er, har denne analyse ikke noget 
grundlag for at vurdere. 

Fra 2010 til 2014 har der været et fald i antallet af beskæftigede i virksomheder inden for branchen 
industriel elektronik på 719 i hele landet (-1,6 pct.) og 946 i Region Syddanmark (-8,7 pct.), jf. figur 
4:1, hvilket er et større procentuelt fald sammenlignet med udviklingen inden for alle beskæftigede 
(+0,6 pct. i hele landet og -1,0 pct. i Region Syddanmark). En forklaring kan være, at de relativt pro-
duktionstunge virksomheder inden for industriel elektronik i Region Syddanmark ikke for alvor havde 
rystet finanskrisen af sig i 2014. Ses på de andre regioner, så har der i perioden 2010 til 2014 været en 
stigning i beskæftigelsen inden for branchen i Region Hovedstaden (7,8 pct.) og Region Nordjylland 
(6,5 pct.), mens der i Region Midtjylland (-2,2 pct.) og Region Sjælland (-11,2 pct.) var et fald.  

Figur 4:1 - Udvikling i beskæftigede indenfor branchen industriel elektronik i Danmark og Region Syddanmark 
(indekstal 2010) 

 
Kilde: Danmarks Statistik og Oxford Research beregninger 

 

100

98

91

100 99
98

90

100

110

2010 2012 2014

Syddanmark Hele landet



 

21 
 

Analyse af landskabet for industriel elektronik med afsæt i energieffektive teknologier 

Den samlede omsætning fra virksomheder inden for branchen industriel elektronik i hele landet var 
i 2014 på 85 mia. kr. og knap 17,5 mia. kr. for virksomheder i Region Syddanmark. Fordelt på antal 
beskæftigede giver det en gennemsnitlig omsætning på 1,9 mio. kr. pr. beskæftigede i en virksomhed 
inden for branchen industriel elektronik i hele landet, mens den gennemsnitlige omsætning lå på knap 
1,8 mio. kr. pr. beskæftigede i Region Syddanmark.  

Mere interessant end omsætning er værditilvæksten, der er forskellen mellem værdien af produktio-
nen og forbrug i produktionen. Værditilvæksten fra virksomheder inden for branchen industriel elek-
tronik er steget i perioden 2010 til 2014 med over 3,5 mia. kr. i hele landet til knap 29,7 mia. kr. fra 26 
mia. kr. i 2010. I Region Syddanmark er værditilvæksten (6,3 mia. kr. i 2014) på omtrent samme niveau 
i 2014 som i 2010 for virksomheder inden for industriel elektronik, jf. figur 4:2. I de fire øvrige regioner 
er værditilvæksten fra virksomheder inden for branchen steget i perioden 2010 til 2014, og særligt 
meget i Region Hovedstaden, hvor værditilvæksten steg med knap 2,1 mia. kr., og i Region Midtjylland, 
hvor værditilvæksten steg med knap 0,9 mia. kr. 

Figur 4:2 - Udvikling i værditilvækst fra branchen industriel elektronik i Danmark og Region Syddanmark (in-
dekstal 2010) 

 
Kilde: Danmarks Statistik og Oxford Research beregninger 

 
Den gennemsnitlige værditilvækst fordelt på antal beskæftigede fra virksomheder inden for branchen 
industriel elektronik er i Region Syddanmark 636.435 kr., mens den er 671.253 kr. i hele landet, jf. 
Tabel 4:2. Både i hele landet og i Region Syddanmark er den gennemsnitlige værditilvækst pr. beskæf-
tigede fra virksomheder inden for branchen industriel elektronik steget fra 2010 til 2014, hvilket indi-
kerer øget produktivitet og dermed forbedret konkurrenceevne. 

Tabel 4:2 – Gennemsnitlig værditilvækst fra branchen industriel elektronik i Danmark og Region Syddanmark, 
2014 

 

Gennemsnitlig værditilvækst 
(fordelt på antal beskæftigede) i 

2010, DKK 

Gennemsnitlig værditilvækst 
(fordelt på antal beskæftigede) i 

2014, DKK 

Hele landet                                 579.562                                 671.253      

Region Syddanmark                                 583.286                                    636.435 

Kilde: Danmarks Statistik og Oxford Research beregninger. 

 
Eksportens andel af omsætningen (eksportintensitet) i virksomheder inden for branchen industriel 
elektronik er 68 pct. i Region Syddanmark og hele landet i 2014, hvilket er højt sammenlignet med 
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andre brancher. Det giver sig også til udtryk ved, at andelen af virksomheder inden for branchen 
industriel elektronik, der eksporterer, er 60 pct. jf. Tabel 4:3, mens det er under 10 pct. af alle virk-
somheder i Danmark, der eksporterer. 

Tabel 4:3 – Eksport fra branchen industriel elektronik i Danmark og Region Syddanmark, 2014 

 

Andel eksportaktive 
virksomheder 

Eksportens andel af 
samlet omsætning 
(eksportintensitet) 

Gennemsnitlig værdi af 
eksport fordelt på antal 

beskæftigede (DKK) 

Hele landet 60% 68%                           1.300.944      

Region Syddanmark 61% 68%                           1.194.728      

Kilde: Danmarks Statistik og Oxford Research beregninger. 

 
Den gennemsnitlige værdi af eksport fordelt på antal beskæftigede fra virksomheder inden for bran-
chen industriel elektronik er 1,2 mio. kr. i Region Syddanmark og 1,3 mio. kr. i hele landet i 2014, 
hvilket er en stigning på hhv. ca. 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr. fra 2010. 

Nordtyskland 
Antallet af aktive virksomheder11 inden for branchen industriel elektronik i de nordtyske delstater 
Schleswig-Holstein og Hamborg var i 2014 på 1.024, heraf 697 virksomheder i Schleswig-Holstein og 
327 virksomheder i Hamborg.  

De 1.024 virksomheder inden for branchen industriel elektronik beskæftigede i alt 38.20512 i 2014, 
heraf 21.137 i Schleswig-Holstein og 17.068 i Hamborg, jf. tabel 4:4. arbejder 2,1 pct. af alle beskæfti-
gede i de to nordtyske delstater i virksomheder inden for branchen industriel elektronik. 

Tabel 4:4 – Antal beskæftigede inden for industriel elektronik i Schleswig-Holstein og Hamborg, 2014 

Antal beskæftigede 
(2014) 

Beskæftigede i alt Beskæftigede i virksom-
heder inden for bran-

chen industriel elektro-
nik 

Beskæftigede, der arbej-
der med aktiviteter in-
den for industriel elek-

tronik (se note) 

Hamburg 888.725 17.068 (1,9) 9.551 

Schleswig-Holstein 897.092 21.137 (2,4) 11.828 

Samlet 1.787.831 38.205 (2,1) 21.379 

Kilde: Statistikamt Nord og Oxford Research beregninger. 
Note: I gennemsnit arbejder 56 pct. af de ansatte i virksomhederne inden for branchen industriel elektronik med aktiviteter 
indenfor industriel elektronik. Gennemsnittet på 56 pct. er fundet ved en simpel gennemsnitsberegning (ikke vægtet) af 
de danske virksomheders svar i spørgeskemaundersøgelsen vedr., hvor stor en andel af deres ansatte, der arbejder med 
aktiviteter indenfor industriel elektronik. Arbejdsdefinitionen (se afsnit 3.3) blev præsenteret i forbindelse med spørgsmå-
let. 

 
Det estimeres, at der er knap 21.400 af de beskæftigede i virksomheder inden for branchen in-
dustriel elektronik, der reelt arbejder med industriel elektronik i de to delstater, heraf 11.828 i 
Schleswig-Holstein og 9.551 i Hamborg. Hertil skal lægges de beskæftigede, der arbejder med indu-
striel elektronik i virksomheder, som ikke falder inden for denne analyses definition og afgræsning af 

                                                 
11 Virksomheder med momspligtige omsætning fra varer og tjenesteydelser og / eller som betaler socialforsikringsbidrag i 
de respektive regnskabsår. 
12 Antal beskæftigede, der omfattet af fx sygeforsikring og/eller pensionsordning. 
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industriel elektronik (se afsnit 3.3). Hvor mange det er, har denne analyse ikke noget grundlag for at 
vurdere. 

Fra 2011 til 2014 har der været en samlet stigning i antallet af beskæftige i virksomheder inden for 
branchen industriel elektronik på 1.854 beskæftigede i de to delstater (+6,4 pct.), jf. figur 4:3. 

Figur 4:3 - Udvikling i beskæftigede indenfor branchen industriel elektronik i Schleswig-Holstein og Hamborg 
(indekstal 2011) 

 
Kilde: Statistikamt Nord og Oxford Research beregninger. 

 
Baseret på data fra 284 af virksomhederne inden for branchen industriel elektronik i de to nordtyske 
delstater, hvor det har været muligt at indhente tal for omsætning og antal beskæftigede13, er den 
gennemsnitlige omsætning pr. beskæftigede 2,2 mio. kr. (0,3 mio. Euro), hvilket er højere end i Dan-
mark. 

 

4.2 FORSKNING, UDDANNELSER OG TESTFACILITETER OG LABS MED RELE-
VANS FOR BRANCHEN INDUSTRIEL ELEKTRONIK 

Der er stærke internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark, Schleswig-Holstein og Ham-
borg af relevans for branchen industriel elektronik. I Danmark gælder det særligt på AAU’s Institut 
for Energiteknik, DTU’s Institut for Elektroteknologi og SDU’s Mærsk Mc-Kinney Møller Institut og 
Mads Clausen Institut. I Schleswig-Holstein og Hamborg er der stærke forskningsmiljøer inden for 
industriel elektronik på HAW Hamburg, ISIT og CAU Kiel, der samarbejder tæt i regi af ‘Cluster 
Power Electronics Northern Germany’, og på FH Kiel, FH Flensburg, Helmut-Schmidt-Universität i 
Hamburg og TUHH i Hamborg. 

                                                 
13 Data er fra Bureau van Dijk Electronic Publishing (https://www.bvdinfo.com/en-gb/home) er specialiseret i at ind-
hente data fra private virksomheder. Den samlede omsætning fra virksomheder inden for branchen industriel elektronik i 
de to delstater er ikke mulig at indhente, da langt fra alle virksomheder i Tyskland opgiver offentlige tilgængelig data herfor. 
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Der findes også en lang række relevante uddannelser i Danmark af relevans for branchen industriel 
elektronik, herunder erhvervsfaglige uddannelser, der uddanner elektrikere, procesteknikere og pro-
cesoperatører, som er helt central arbejdskraft for virksomhederne. Fokus i nærværende kortlægning 
af relevante uddannelser har dog været på at kortlægge relevante ingeniøruddannelser inden for elek-
tronik på de danske universiteter, da ingeniøruddannet arbejdskraft med ekspertise inden for elektro-
nik er særligt efterspurgt af virksomhederne og helt central for virksomhedernes F&U-, innovations- 
og produktudviklingsaktiviteter. Det er især på SDU, AAU, DTU og AU der findes relevante ingeni-
øruddannelser inden for elektronik. 

Relevante testfaciliteter og laboratorier ejes i Danmark bl.a. af FORCE Technology (GTS), univer-
siteterne DTU, AAU, SDU og AU og af de store virksomheder. I Schleswig-Holstein og Hamborg er 
der relevante testfaciliteter og laboratorier hos TÜV NORD, videns- og forskningsinstitutionerne bl.a. 
hos ISIT og ligeledes hos de store virksomheder. Baseret på kortlægningen vurderer Oxford Research, 
at der mangler testfaciliteter og laboratorier i Region Syddanmark, som SMV’erne kan anvende. 

4.2.1 Forskning i Danmark, Schleswig-Holstein og Hamborg 

Danmark 
Forskning inden for industriel elektronik foregår i Danmark på: 

• Syddansk Universitet (SDU) 

• Aalborg Universitet (AAU) 

• Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 

• Aarhus Universitet (AU) 

• Københavns Universitet (KU) 

I det følgende redegøres for de forskningsområder, der arbejdes med på de danske universiteter inden 
for industriel elektronik. 

SDU 

På Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet i Odense forskes og udvikles nye teknologier til intelligente 
autonome systemer, herunder inden for robotteknologi og automatisering, softwareteknologi, indlej-
rede systemer og power electronics14. På Mads Clausen Instituttet (MCI) i Sønderborg er der forsk-
ningskompetencer inden for bl.a.  mekatronik og elektronik, opskalering af solceller og andre intelli-
gente apparater til innovation og iværksætteri15. Samlet set er der ca. 300 ansatte på de to institutter. 

På centret SDU Electrical Engineering har Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og Mads Clausen 
Instituttet samlet kræfterne i et fælles forskningsområde. På SDU Electrical Engineering forskes i bl.a. 

                                                 
14 www.sdu.dk/da/Om_SDU/Institutter_centre/Mmmi_maersk_mckinney_moeller.aspx 
15 www.sdu.dk/da/mci 
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elektronik, digitale computere, effektteknologi, telekommunikation, kontrolsystemer, radiofrekvens-
teknik, signalbehandling, instrumentering og mikroelektronik16. Centret har stærke forskningskompe-
tencer inden for bl.a. effektelektroniske konvertere. Der er i alt ca. 20 ansatte på SDU Electrical En-
gineering inkl. ph.d.-studerende.17 

Inden for området mekatronik og elektronik forskes der på SDU Mekatronik i fire kerneområder: 
Reguleringssystemer, Matematisk Modellering, Embedded Software samt Elektronik og Digital Hard-
ware18, som alle er områder af relevans for branchen industriel elektronik. Der er i alt ca. 20 ansatte 
på SDU Mekatronik inkl. ph.d.-studerende19. 

AAU 

På AAUs Institut for Energiteknik forskes bl.a. i elektrisk og termisk energiteknik. Forskningen på 
instituttet er centreret omkring en række tværfaglige forskningsprogrammer inden for bl.a. brændsels-
celler og batterier, biomasse, vindmøllesystemer, solceller og fremtidens elnet20. På Institut for Ener-
giteknik er der stærke forskningskompetencer på højt internationalt niveau inden for bl.a. effektelek-
tronik, pålidelighed og fremtidens elnet og net-tilslutning af vindmøller, solceller, mv. Der er 250 
medarbejdere på instituttet inkl. syv fuldtidsprofessorer, hvoraf tre af forskerne i effektelektronik er 
blandt de hyppigst citerede i ledende tidsskrifter. På instituttet er der over 100 ph.d. studerende. Heraf 
arbejder ca. 60 ph.d. studerende med effektelektronik og anvendelsen heraf. 

Ledende forskere indenfor effektelektronik fra Institut for Energiteknik er involveret i strategiske 
satsninger. Det gælder bl.a. Center for Reliable Power Electronics (CORPE), der er et strategisk forsk-
ningscenter mellem erhvervslivet og universiteter. CORPE ledes af AAU, er støttet af Innovations-
fonden og det Obelske Familiefond, og har til formål at producere billigere og mere pålidelig effekt-
elektronik21. 

DTU 

På DTU Elektro - Institut for Elektroteknologi – dækker forskningen studiet og anvendelsen af elek-
tronik, elektromagnetisme og elektricitet, herunder bl.a. effektelektronik, robotteknik og automatise-
ring, el og energi22. På DTU Elektro er der stærke forskningskompetencer på højt internationalt niveau 
inden for bl.a. effektelektronik, robotter og automatisering samt elektriske køretøjer. DTU Elektro 
har over 300 ansatte, herunder 15 professorer og over 100 ph.d.-studerende23. 

                                                 
16 www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/sdu+electrical+engineering 
17 www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/sdu+electrical+engineering/employees 
18 www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/mechatronics/researchareas 
19 www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/mechatronics/employees 
20 vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-energiteknik(c9d514ce-2c91-4116-8e44-a1503d26673c).html  
21 www.corpe.et.aau.dk/about-corpe/ 
22 www.elektro.dtu.dk/forskning/dtu-elektros-forskningsomraader 
23 www.elektro.dtu.dk/medarbejdere 

 

http://orbit.dtu.dk/en/projects/modulaer-opbygning-af-effektelektroniske-konvertere-med-galvanisk-isolering-i-effektomraadet-110kw(bae58988-4ffc-4cfd-a7dd-7a5029f51992).html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-energiteknik(c9d514ce-2c91-4116-8e44-a1503d26673c).html
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På DTU Energi – Institut for Energikonvertering og –lagring – udføres ligeledes forskning relateret 
til industriel elektronik bl.a. materialeforskning på nanoniveau, elektromekaniske komponenter, 
brændselsceller, elektrolyse, batterier og solceller. DTU Energi har stærke forskningskompetencer in-
den for bl.a. materialevidenskab og elektrokemi24. På DTU Energi er der over 200 ansatte, hvoraf en 
mindre del arbejder med forskning inden for industriel elektronik sammenlignet med DTU Elektro. 

AU 

På AU forskes i forskellige områder inden for elektro- og computerteknologi – både hardware og 
software – hvor forskningsområderne integreret elektronik og kommunikationssystemer er af relevans 
for industriel elektronik25.  

Forskningsgruppen Integrated Electronics forsker i integreret elektronik på både kredsløbs- og en-
hedsniveau med fokus på lav-effekt, lav-spænding og højt-ydende integrerede kredsløb (IC) og syste-
mer til nye energieffektive applikationer. Der er otte forskere i gruppen26.  

Forskningsgruppen Communications Systems forsker i design af fleksible kommunikations algoritmer 
og protokoller til ultra-lav effekt enheder i trådløse sensor netværk og Internet of Things (IoT). De 
arbejder bl.a. med Smart Grid og Smart Transportation. Der er fem forskere i gruppen 27. 

KU 

På grundforskningscentret Center for Quantum Devices (Center for Kvante-Elektronik), Niels Bohr 
Instituttet (NBI) på KU, kombineres forskning inden for klassisk faststoffysik og atomar kvantefysik. 
Formålet er at udvikle fremtidens kvante-elektronik ved at udforske samspillet mellem avancerede 
materialer og de kvantemekaniske effekter i elektroniske nano-komponenter bestående af faste stoffer 
såsom halvledende nanotråde, kulstof nanorør og superledende systemer28. Professor Charles Marcus, 
der er en af verdens førende forskere indenfor kvanteelektronik, er leder af grundforskningscenteret29. 
Der er ca. 10 fasttilknyttede forskere til fakultetet30. Center for Quantum Devices indgik i november 
2016 et samarbejde med Microsoft om at bygge verdens første kvantecomputer31.  

Nordtyskland 
Forskning inden for industriel elektronik foregår i Schleswig-Holstein og Hamborg på: 

• Christian Albrechts Universität zu Kiel (CAU) 

• Fachhochschule Kiel (FH Kiel) 

• Fachhochschule Flensburg (FH Flensburg) 

                                                 
24 www.energy.dtu.dk/forskning 
25 eng.au.dk/forskning/forskningsomraader/elektronikogcomputerteknologi/ 
26 eng.au.dk/forskning/forskningsomraader/elektronikogcomputerteknologi/integrated-electronics/ 
27 eng.au.dk/forskning/forskningsomraader/elektronikogcomputerteknologi/communications-systems/ 
28 www.nbi.ku.dk/Forskning/Kvantefysik/center_for_kvante-elektronik/  
29 www.nbi.ku.dk/Nyheder/nyheder_16/verdens-foerste-kvante-computer-skal-bygges-paa-koebenhavns-universitet/ 
30 qdev.nbi.ku.dk/staff_and_students/ 
31 www.nbi.ku.dk/Nyheder/nyheder_16/verdens-foerste-kvante-computer-skal-bygges-paa-koebenhavns-universitet/ 

http://www.nbi.ku.dk/Forskning/Kvantefysik/center_for_kvante-elektronik/
http://www.nbi.ku.dk/Nyheder/nyheder_16/verdens-foerste-kvante-computer-skal-bygges-paa-koebenhavns-universitet/
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• Hamburg University of Applied Sciences (HAW Hamburg) 

• Hamburg University of Technology (TUHH) 

• Helmut-Schmidt-Universität (Hamburg) 

• The Fraunhofer Institute for Silicon Technology (ISIT) i Itzehoe 

I det følgende redegøres for de forskningsområder, der arbejdes med på ovennævnte vidensinstituti-
oner inden for industriel elektronik. 

CAU 

På Chair of Power Electronics (CAU) Institute of Electrical Engineering og Information Technology 
(ET&IT) har de stærke forskningskompetencer inden for pålidelig effektelektronik og integration af 
bæredygtig energi i det eksisterende elnet32. Her foretages bl.a. avanceret forskning inden for bl.a. 
design af højeffektiv og pålidelig strømomformerarkitektur. Instituttet har 6 professorer og 23 viden-
skabelige medarbejdere ansat33. 

FH Kiel 

På FH Kiels Faculty of Informatics og Electrical Engineering’s Institute of Mechatronics er der stærke 
forskningskompetencer inden for mekatronik, herunder testmiljøer for mekatroniske systemer. Der 
forskes bl.a. i hvordan sliddet på elektriske komponenter minimeres for at øge deres levetid og redu-
cere vedligeholdsomkostninger, der anvendes i bilindustrien. Videre har instituttet et stærkt fokus på 
E-mobilitet34. Instituttet har 3 professorer ansat. 

FH Flensburg 

På FH Flensburg er der forskningskompetencer på Fakultet for Energi og Bioteknologi inden for bl.a. 
effektelektronik, kredsløb og invertere til vedvarende energi (fx solceller og vind). Der er ca. 20 ansatte 
på FH Flensburg, der forsker i energiteknologi og vedvarende energiteknologi35. 

HAW Hamburg 

På Institut for Informations- og Elektroteknologi på HAW er der stærke forskningskompetencer in-
den for bl.a. elektroteknik, signalbehandling, energiteknik og automatisering. Der er ca. 65 ansatte på 
instituttet36.  

På ’Competence Centre for Renewable Energies and Energy Efficiency (CC4E)’ på HAW forskes 
inden for områderne vedvarende energi og energieffektivitet, herunder smart grid og lagring af energi. 

                                                 
32 www.pe.tf.uni-kiel.de/en/staff/professors/prof.-dr.-ing.-marco-liserre 
33 www.pe.tf.uni-kiel.de/en/staff 
34 ECPE: Network Brochure FH Kiel 
35 www.es.fh-flensburg.de/182.html 
36 www.haw-hamburg.de/ti-ie/iee.html 

 



 

28 
 

Analyse af landskabet for industriel elektronik med afsæt i energieffektive teknologier 

De samarbejder med ISIT om at opbygge ’Center Power Electronics for Renewable Energy Systems’, 
hvor formålet bl.a. er at styrke forskningen og services inden for vedvarende energi målrettet erhvervs-
livet37. 

TUHH 

På TUHH er der en række institutter, hvor der forskes i områder inden for industriel elektronik. På 
institut for indlejrede systemer forskes bl.a. i systematisk design af indlejrede systemer fx i el-biler38. 
Der er ca. 15 ansatte på instituttet39. På institut for elektriske energisystemer og automatisering forskes 
i elektroteknik samt maritimtekniske systemer40. Der er ca. 10 ansatte på instituttet41. På institut for 
elektrisk energi og energiteknologi forskes bl.a. i optimale relationer mellem systemkomponenter og 
teknologier til produktion, transmission, opbevaring, distribution, transformation og forbrug af elek-
trisk energi. Der er ca. 10 ansatte på instituttet42. 

Helmut-Schmidt-Universität 

På Helmut-Schmidt-Universität i Hamborg er der et af de ledende forskningsmiljøer inden for indu-
striel elektronik i Nordtyskland på Faculty of Electrical and Information Engineering. På fakultetet 
forskes bl.a. i elektriske maskiner og drev, elektriske energisystemer og effektelektronik. Fakultetet har 
22 ansatte professorer på området43. 

ISIT 

Fraunhofer Institute for Silicon Technology (ISIT) er specialiseret i udvikling, fremstilling og integra-
tion af mikroelektroniske komponenter, mikrosystemteknologi og effektelektronik. ISIT arbejder der-
udover med behandling, kvalifikation og test som service til kunder i industrien. De har et tæt samar-
bejde med University of Hamburg (HAW) omkring professionel elektronik, hvor ISIT udvikler Silicon 
Transistorer til HAW’s videre arbejde. ISIT har ansat 190 videnskabsfolk44. 

                                                 
37 www.haw-hamburg.de/english/research/energy-sustainability/cc4e/fraunhofer-co-op.html 
38 www.tuhh.de/es/home.html 
39 www.tuhh.de/es/home/people.html 
40 cgi.tu-harburg.de/~hawww/docs/forschung.htm 
41 cgi.tu-harburg.de/~hawww/docs/mitarbeiter.htm 
42 www.tuhh.de/alt/ieet/home.html 
43 www.fh-kiel.de/index.php?id=154&L=1 
44 www.isit.fraunhofer.de/en/Institutsprofil.html 
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4.2.2 Uddannelse i Danmark 

SDU 

På SDU er der på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet i Odense og Mads Clausen Instituttet i Søn-
derborg følgende diplomingeniøruddannelser (3 ½ år), en Bacheloruddannelse (3 år) og en overbyg-
ning på to år, hvor man bliver civilingeniør (i alt 5 år), som er særligt relevante for branchen industriel 
elektronik. Der gælder særligt ingeniøruddannelser inden for mekatronik (kombination af mekanik, 
elektronik og software) og ingeniøruddannelser inden for elektronik og energiteknologi: 

• Mechatronics (Mekatronik) i Sønderborg (diplom)45 

• Mechatronics (Mekatronik) i Sønderborg (bachelor og civil)46 

• Elektronik og Datateknik i Odense (diplom)47 

• Elektrisk Energiteknologi i Odense (diplom)48 

• Elektronik i Odense (bachelor og civil)49 

• Energiteknologi i Odense (bachelor og civil)50 

Antallet af dimittender i 2016 inden for ovennævnte uddannelser var 164 på hhv. Bachelor og Kandi-
datniveau51. SDU har de seneste år oplevet et stigende optag på deres tekniske uddannelser og der er 
generelt stor efterspørgsel efter færdiguddannede inden for ovennævnte uddannelser. 

Der er desuden en række andre ingeniøruddannelser, som er relevante såsom Civilingeniør i Software 
Engineering i Odense52 og Civilingeniør i Robotteknologi i Odense53. Det er derudover muligt at spe-
cialisere sig på kandidatniveau på de forskellige uddannelser fx inden for effektelektronik som led i 
uddannelsen Diplomingeniør i Mechatronics i Sønderborg. 

                                                 
45 www.sdu.dk/da/uddannelse/ingenioer/mekatronik 
46 www.sdu.dk/da/Uddannelse/Bachelor/Mekatronik 
47 www.sdu.dk/uddannelse/ingenioer/elektroteknik_odense 
48 www.sdu.dk/da/uddannelse/ingenioer/staerkstroem 
49 www.sdu.dk/Uddannelse/Kandidat/electronics 
50 www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/energiteknologi 
51 Civilingeniør i energiteknologi (BA): 22, Civilingeniør i energiteknologi (Kandidat): 4, Civilingeniør i mekatronik (BA): 
11, Civilingeniør i mekatronik (Kandidat): 17, Diplomingeniør i mekatronik (BA): 17, Diplomingeniør i stærkstrømstek-
nolog (BA): 12, Civilingeniør i robotteknologi (BA): 21, Civilingeniør i robotteknologi (Kandidat): 25, Civilingeniør i Soft-
ware Engineering (BA): 22 og Civilingeniør i Software Engineering (Kandidat): 11. 
52 www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/softwareengineering 
53 www.sdu.dk/da/Uddannelse/Bachelor/Robotteknologi.aspx 

 

http://www.sdu.dk/uddannelse/ingenioer/elektroteknik_odense
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Kandidat/electronics
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AAU 

På AAU er en række relevante diplom- og civilingeniøruddannelser bl.a. inden for effektelektronik og 
elektriske drivsystemer, elektriske anlæg og højspændingsteknik, bæredygtig energiteknik og elek-
tromekanisk systemdesign54. Følgende ingeniøruddannelser og specialiseringer er særligt relevante: 

• Elektronik i Aalborg og Esbjerg (diplom)55 

• Elektronik og it i Esbjerg og Aalborg (diplom, bachelor og civil)5657 

• Elektro mekanisk systemdesign (EMSD) i Aalborg (civil)58 

• Energi og effektelektronik i Aalborg (diplom og civil) 

• Energi og mekatronik i Aalborg (diplom og civil) 

• Energi og el anlæg i Aalborg (diplom og civil) 

De seneste år er der optaget ca. 150 studerende på ovennævnte uddannelser.  

Der er desuden relevante ingeniøruddannelser inden for robotteknologi og software. 

DTU 

DTU har flere relevante diplom- og civilingeniøruddannelser inden for bl.a. elektroteknologi og elek-
trisk energiteknologi. Følgende uddannelser er særligt relevante: 

• Elektroteknologi i Lyngby og Ballerup (diplom)59 

• Elektrisk Energiteknologi i Lyngby og Ballerup (diplom)60 

• IT-elektronik i Lyngby og Ballerup (diplom)61 

• Elektroteknologi i Lyngby (bachelor og civil)62. 

I alt var der 101 nyuddannede diplomingeniører i 2016 fra ovennævnte tre diplomuddannelser, mens 
der dimitterede 67 civilingeniører på kandidatniveau i elektroteknologi og 47 blev bachelor i elektro-
teknologi. Årligt er der 15-20 studerende på af de 140 årligt optagne på masteren i elektroteknologi, 
der specialiserer sig i effektelektronik. DTU oplever stigende søgning til deres elektroteknologiuddan-
nelser. Det har betydet, at de har kunnet øge optaget de seneste år, samtidigt med, at adgangskravene 
er blevet skærpet. Der er også meget stor efterspørgsel efter dem og stort set ingen går arbejdsløse 
efter endt uddannelse. 

                                                 
54 vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-energiteknik(c9d514ce-2c91-4116-8e44-a1503d26673c).html  
55 www.aau.dk/uddannelser/bachelor/elektronik 
56 www.aau.dk/uddannelser/bachelor/elektronik-it 
57 www.aau.dk/uddannelser/bachelor/electronics-computerengineering 
58 www.aau.dk/uddannelser/kandidat/electro-mechanical-system-design 
59 www.dtu.dk/Uddannelse/Diplomingenior/Elektroteknologi 
60 www.dtu.dk/uddannelse/diplomingenior/elektrisk-energiteknologi 
61 www.dtu.dk/uddannelse/diplomingenior/it-elektronik 
62 www.dtu.dk/uddannelse/bachelor/elektroteknologi 

http://vbn.aau.dk/da/organisations/institut-for-energiteknik(c9d514ce-2c91-4116-8e44-a1503d26673c).html
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Der er desuden relevante uddannelser inden for fx softwareteknologi og mulighed for specialisering 
inden for automatisering, robotteknologi og elektriske energisystemer fx inden for vindenergi. 

AU 

På AU findes flere relevante ingeniøruddannelser inden for elektroteknologi, men også computertek-
nologi. Følgende er særligt relevante: 

• Elektronik i Aarhus og Herning (diplom)63 

• Elektrisk energiteknologi i Aarhus (diplom)64 

• Elektroteknologi i Aarhus (bachelor og civil)65 

I 2016 blev der færdiguddannet 27 Diplomingeniører i Elektrisk energiteknologi og 41 Diplominge-
niører i Elektronik fra AU, mens der i hhv. 2015 og 2016 blev optaget 11 og 12 på uddannelsen i 
Civilingeniør i Elektroteknologi på AU. 

Andre relevante uddannelser er Civilingeniør i computerteknologi (teknisk IT) og Diplomingeniør i 
informations- og kommunikationsteknologi. 

4.2.3 Testfaciliteter og laboratorier i Danmark, Schleswig-Holstein og Hamborg 

Danmark 
I Danmark findes de relevante faciliteter og laboratorier til test af industriel elektronik primært hos: 

• GTS’er og lign.: FORCE Technology, Teknologisk Institut og EKTOS Testing & Reliability 
Services. Her kan virksomheder teste, få rådgivning og få godkendt produkter i henhold til 
diverse standarder. 

• Universiteter: SDU, DTU, AAU og AU. På universiteterne er der diverse relevante testfaci-
liteter og laboratorier, som primært anvendes til forskningsformål, men som også kan anven-
des af erhvervslivet – om end typisk i samarbejde med forskere. 

• De store virksomheder: De større virksomheder investerer i stigende grad i egne test- og 
laboratoriefaciliteter bl.a. Danfoss og Grundfos. 

I det følgende redegøres kort for de enkelte GTS’ers og universiteters ydelser, testfaciliteter og labo-
ratorier til test af industriel elektronik. 

                                                 
63 bachelor.au.dk/elektro/ 
64 bachelor.au.dk/staerkstroem/ 
65 kandidat.au.dk/elektroteknologi-civilingenioer/ 

http://bachelor.au.dk/elektro/
http://bachelor.au.dk/staerkstroem/
http://bachelor.au.dk/staerkstroem/
http://bachelor.au.dk/elektro/
http://bachelor.au.dk/elektro/
http://kandidat.au.dk/elektroteknologi-civilingenioer/
http://kandidat.au.dk/computerteknologi/
http://bachelor.au.dk/ikt/
http://bachelor.au.dk/ikt/
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FORCE Technology (GTS) 

FORCE Technology (tidl. DELTA) - akkrediteret testcenter af Den Danske Akkrediteringsfond (DA-
NAK) - udbyder serviceydelser og faciliteter til test og godkendelse af produkter inden for industriel 
elektronik66 i Aarhus og Hørsholm og i mindre format i Nordborg (til leje hos Danfoss) og Odense. 
Testcentret fremhæves på tværs af forskere og erhvervsliv som det sted, hvor virksomheder inden for 
branchen inden for ’industriel elektronik’ primært går til, hvis de skal teste. 

FORCE Technology kan hjælpe virksomheder, der arbejder med industriel elektronik, igennem hele 
godkendelsesforløbet fra udvikling over afklaring og gennemførelse af test til dokumentation, CE-
mærkning og markedsføring af udstyr. FORCE Technology udbyder bl.a. Elektromagnetisk kompa-
tibilitet (EMC)-tests og -vurdering, Lavspændingsdirektivet (LVD)-tests og -granskning, Termisk/Kli-
matiske tests, Mekaniske tests, Robusthedsundersøgelser, Accelererede levetidstests, Radiofrekvens 
(RF) og Trådløs Teknologi (Wireless), Godkendelsesstyring (Approval Management) og Designana-
lyse for at bestemme et designs evne til at opfylde diverse krav til designet (Design Review). 

Teknologisk Institut (GTS) 

Teknologisk Institut i Taastrup og Aarhus udbyder forskellige test- og rådgivningsydelser inden for 
elektriske systemer og lagring fra prototype elektronik til Smart Grid, net-tilkoblede batterier og bat-
terier til lagring af f.eks. solenergi. Det gælder bl.a. udvikling af prototypeelektronik, systemprogram-
mering og brugerinterface, on the road test af biler og batterier vha. rullende testværksted, test og 
karakterisering af batterier i batterilaboratorium samt certificering og typetest af brændselsceller og -
systemer67. 

Teknologisk Institut er desuden DANAK akkrediteret til forskellige typer tests inden for energiprøv-
ning af hårde hvidevarer og elektronik68 og test af elmotorer og pumper69. 

EKTOS Testing & Reliability Services 

EKTOS Testing & Reliability Services (tidl. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/SP Danmark) i Kø-
benhavn og med hovedkontor i Viborg er et DANAK akkrediteret tredjeparts testlaboratorium inden 
for EMC-tests, elektriske sikkerhedstests, klimatests og vibrations- og stødtest. De har bl.a. et nyt 
HALT-kammer, hvor der kan gennemføres HALT-tests, som kan bidrage til at forbedre robustheden 
og pålideligheden af elektroniske produkter ved at kombinere vibrationer med drastiske temperatur-
skift70. 

                                                 
66 testlab.madebydelta.com/branche/industriel-elektronik/ 
67 www.teknologisk.dk/ydelser/elektriske-systemer/22696 
68 www.teknologisk.dk/laboratorier/labweb?productarea_id=H%E5rdHvid 
69 www.teknologisk.dk/laboratorier/labweb?productarea_id=ElmoPump 
70ektos.dk og www.aau-cph.dk/samarbejde/virksomheder-campus/virksomheder/virksomhedsliste/sp--sveriges-tek-
niska-forskningsinstitut-.cid183799 

 

http://ektos.dk/
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SDU 

SDU har en række mindre testfaciliteter og laboratorier, som primært anvendes til forskning- og stu-
dieformål, men anvendes også af erhvervslivet. SDU har bl.a. følgende relevante testfaciliteter og la-
boratorier: 

• Renrumsfaciliteter71 

• Roll-to-roll (R2R) produktionsfaciliteter72 

SDU har desuden basalt testudstyr til effektelektronik på SDU i Odense og Sønderborg. Der arbejdes 
pt. for at få forbedrede testfaciliteter og laboratorier bl.a. i regi af et kommende Center for Industriel 
Elektronik (CIE) i Sønderborg og i regi af projektet Green Power Electronics Test Lab. 

AAU 

På AAU er der de seneste 20 år blevet etableret en lang række højklasse effektelektronik relaterede 
laboratoriefaciliteter, så der i dag er ca. 5.000 m2 faciliteter. Faciliteterne anvendes primært til forsk-
ningsformål, men anvendes også af erhvervslivet. AAU har bl.a. følgende relevante testfaciliteter og 
laboratorier73: 

• Medium Voltage Laboratory. 

• Intelligent Microgrid Laboratory (iMGL). 

• Reliability Testing Laboratory. 

AAU har desuden en række andre effektelektroniklaboratorier og Institut for Energiteknik er igang 
med at opgradere faciliteter for mere and 150 mio. kr. 

DTU 

DTU har en lang række el og elektronik testfaciliteter og laboratorier, som typisk udvikles i samarbejde 
med virksomheder og andre aktører. Mange af faciliteterne er relateret til strømforsyning, herunder 
integration af vedvarende energi. Faciliteterne anvendes primært til forskning, men er også åbne for 
virksomheder –  dog typisk i regi af samarbejdsprojekter. DTU har bl.a. følgende relevante test- og 
demonstrationsfaciliteter og laboratorier i Lyngby, Ballerup og Risø74: 

• Intelligent Control Lab. 

• Electric Lab. 

• High Voltage Lab/Højspændingslaboratorium. 

                                                 
71 www.nanosyd.dk/cleanroom/en/page/about-us 
72 rollflex.eu/da/rollflex-et-innovationsprojektcenter/ 
73 www.et.aau.dk/department/laboratory-facilities 
74 www.powerlab.dk/facilities og energiforskning.dk/da/project/powerlabdk-0  

 

http://www.et.aau.dk/department/laboratory-facilities/medium-voltage-lab/
http://www.et.aau.dk/department/laboratory-facilities/intelligent-microgrid-lab/
http://www.powerlab.dk/facilities
https://energiforskning.dk/da/project/powerlabdk-0
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• High Power Lab  

• Electric Vehicle Lab 

Flere af faciliteterne udbydes som en del af PowerLabDK75 - nationalt green lab under Energistyrelsen 
- der er en eksperimental platform for el og energi og består af forskellige labs placeret på DTU i 
Lyngby, DTU Risø, DTU Diplom i Ballerup samt på Bornholm. I regi af PowerLabDK er der fleksible 
testlaboratorier, store eksperimentelle faciliteter og et komplet fuldskala power distribution system på 
Bornholm, som også fungerer som datakilde og platform for fuldskala og virkelige eksperimenter. 
PowerLabDKs faciliteter udlejes både efter self service og full service model og der er mulighed for 
at få rådgivning både før og under tests. 

AU 

På AU er der en række forskellige testfaciliteter og laboratorier inden for elektro- og computertekno-
logi. De anvendes primært til forsknings- og undervisningsformål, men det er planen, at erhvervslivet 
også skal kunne benytte sig af faciliteterne. AU har bl.a. følgende relevante testfaciliteter og laborato-
rier76: 

• Integrated Circuits and Electronics Laboratory. 

• Computer Vision Laboratory. 

• Photonics Laboratory. 

Nordtyskland 
I Schleswig-Holstein og Hamborg findes de relevante faciliteter og laboratorier til test af industriel 
elektronik primært hos: 

• TÜV (Teknisk Inspektionsforening): TÜV NORD CERT i Hamburg-Harburg. Her kan 
virksomheder teste, få rådgivning og få godkendt produkter i henhold til diverse standarder. 

• Videns- og forskningsinstitutioner: ISIT, CAU, FH Kiel, Helmut-Schmidt-Universität, 
m.fl. Videns- og forskningsinstitutionerne i Tyskland er generelt veludstyret med egne testfa-
ciliteter og laboratorier. Det skyldes, at funding fra bl.a. den tyske stat medfører store summer 
til modernisering eller etablering af faciliteter. 

• De store virksomheder: Større virksomheder fx VW og Siemens har typisk egne testfacilite-
ter og laboratorier. 

I det følgende redegøres kort for centrale organisationers og institutioners ydelser, testfaciliteter og 
laboratorier til test af industriel elektronik. 

 

                                                 
75 www.powerlab.dk/about_powerlabdk 
76 eng.au.dk/forskning/laboratorier-og-faciliteter/ 

http://eng.au.dk/en/research-in-engineering/laboratory-facilities/computer-vision-laboratory/
http://eng.au.dk/102560
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TÜV NORD CERT 

TÜV77 NORD CERT, der bl.a. ligger i Hamborg-Harburg, leverer tekniske tjenester, herunder inspek-
tion, certificering og uddannelse78. Hos TÜV NORD CERT i Hamborg-Harburg er der testfaciliteter 
og laboratorier, der gør det muligt at få gennemført forskellige tests af elektronisk udstyr og apparater 
bl.a. et laboratorium til gennemførsel af akkrediterede tests af elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), 
så udstyr og apparater kan testes i forhold til en lang række EMC standarder79. 

ISIT 

Fraunhofer ISIT i Itzenhoe er blandt dem, der har Europas mest moderne forsknings- og testfaciliteter 
inden for mikroelektronik og mikrosystemteknologi. Her kan fremhæves renrumsfaciliteter, der rum-
mer nok plads til at producere og udvikle mikrochips i industriel skala80. Til pålidelighedstests har ISIT 
udstyr til test af bl.a. strømcyklus og solcelleomformere. Herudover er der udstyr til modellering af 
termisk ydeevne og modellering af termomekanisk opførsel81.  

CAU 

Chair of Power Electronics (CAU) Institute of Electrical Engineering og Information Technology 
(ET&IT) har laboratorier til test af højspænding og højeffekt, faciliteter til pålidelighedstests, effekti-
vitetstests og termisk verifikation af effektomformere. Universitetets laboratorier er netop forbedret 
med finansiering fra de projekter, der anvender laboratorierne82.  

FH Kiel 

FH Kiels fakultet for Informatics og Electrical Engineerings institut for Mechatronics har laboratorie 
kapaciteter indenfor termisk modellering, simulering og design af systemer og komponenter, elektrisk 
og termisk design af strømmoduler; professionelle samlingsprocesser for sammenføjning-/forbindel-
sesopgaver og indenfor test og karakterisering af strømelektronik komponenter. Disse faciliteter ud-
vikles løbende gennem samarbejder med industrielle partnere83.  

                                                 
77 TÜV (Technischer ÜberwachungsVerein) er en teknisk inspektionsforening, der består af TÜV SÜD, TÜV NORD og 
TÜV Rheinland 
78www.tuv-nord.com/dk/da/om-tuev-nord/ og www.tuev-
nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/produktzertifizierung/elektromagnetische-vertraeglichkeit-emv/ 
79 www.tuev-nord.de/explore/en/tells-stories/were-testing-the-products-of-tomorrow 
80 www.isit.fraunhofer.de/en/Institutsprofil.html 
81 ECPE: Network Brochure Fraunhofer ISIT 
82 ECPE: Network Brochure Christian-Albrechts-University of Kiel 
83 ECPE: Network Brochure FH Kiel 

 

https://www.tuv-nord.com/en/tuv-nord-worldwide/
https://www.tuv-nord.com/en/tuv-nord-worldwide/
http://www.tuv-nord.com/dk/da/om-tuev-nord/
https://www.tuev-nord.de/explore/en/tells-stories/were-testing-the-products-of-tomorrow/
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Helmut-Schmidt-Universität 

Helmut-Schmidt-Universität’s Faculty of Electrical and Information Engineering er der faciliteter til 
modellering og simulation. De har bl.a. laboratorieudstyr, der muliggør reel-tids-simulation af effekt-
omformere. Helmut-Schmidt-Universität har både udstyr til hardware tests og software tests84. 

 

4.3 KLYNGE- OG VÆRDIKÆDEDYNAMIKKER 

Dynamikkerne i klyngen for industriel elektronik adskiller sig strukturelt fra andre klynger 
såsom fx inden for offshore (vind og olie/gas) ved, at der ikke i samme grad er mange og tætte samar-
bejds- såvel som kunde- og leverandørrelationer på tværs af hele klyngen. Det skyldes, at industriel 
elektronik – ligesom it – indgår i mange forskellige produkter, løsninger og systemer, hvorfor virk-
somhederne også indgår i forskellige underklynger og værdikæder – f.eks. i relation til køling, vind-
møller, værktøj, forbrugerelektronik m.v. Det medfører, at der er mange forskellige interesser blandt 
virksomhederne og, at samarbejde helt naturligt ikke er så tæt – særligt mellem de mindre virksomhe-
der – som i andre klynger. Det betyder ikke, at der ikke er samarbejde og gode relationer på tværs af 
aktører – for det er der flere gode eksempler på – men at det primært er inden for de enkelte værdi-
kæder, mellem forskere og større virksomheder eller som er geografisk koncentreret i et mindre om-
råde såsom i Sønderborgområdet.  

Samtidig har virksomhederne inden for branchen mange fællestræk og deler mange fælles behov og 
udfordringer. Særligt i forhold til arbejdskraft, kompetencebehov og efterspørgsel efter F&U relateret 
viden. Industriel elektronik kan således betegnes som en stærk kompetenceklynge, dvs. ’en 
gruppe af virksomheder, som via deres indbyrdes relationer skaber fælles kompetencer, der gør dem i stand til at producere 
med relativt høje præstationer i form af indtjening, indkomst og beskæftigelse85’. Især ser der ud til, at der i Søn-
derborgområdet inkl. Als og Gråsten er en koncentration af stærkt præsterende virksomheder inden 
for industriel elektronik med mange beskæftigede, der deler et lokalt arbejdsmarked og kompetence-
behov. 

Det er i forlængelse heraf vurderingen, at der ikke er en velfunderet dansk-nordtysk 
klyngedannelse inden for industriel elektronik, selvom der fx er flere gode eksempler på 
samarbejde og tætte relationer mellem syddanske og nordtyske aktører i grænseregionen. Det skyldes, 
som tidligere beskrevet, at virksomhederne inden for branchen industriel elektronik indgår i en eller 
flere værdikæder, men også, at forskere og (større) virksomheder i Nordtyskland samarbejder med 
hinanden og ikke nødvendigvis orienterer sig over grænsen for samarbejdspartnere – selvom der også 
er eksempler på, at de orienterer sig mod Danmark. Det er desuden en pointe, at kompetencerne 
inden for industriel elektronik er spredt udover store dele af Tyskland86 og ikke kun i Nordtyskland, 
hvorfor en relevant samarbejdspartner ligesågodt kan ligge i München som i Flensborg. Selvom der 

                                                 
84 ECPE: Network Brochure Helmut Schmidt University 
85 Erhvervsministeriet (www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=12896&reprid=0&filid=348&iarkiv=1) 
86 www.ecpe.org og Commercial Wing, Consulate General of India in Frankfurt (2016): Electronic Components Industry 
in Germany – A Market Study. 

http://www.ecpe.org/
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er stærke kompentencer inden for industriel elektronik i Nordtyskland, så er klyngen/klyngerne 
stærkere i det sydlige Tyskland. 

“Comparable clusters in the southern part of Germany are much stronger and have a higher po-
tential because most of the important industrial partners are located there. Cluster Power Elec-
tronics Southern Germany has a 20 times higher budget.” (Professor, videns- og forskningsinsti-

tution i Nordtyskland). 

Samarbejde og relationer mellem aktører i Danmark og Region Syddanmark 
Samarbejde mellem virksomheder inden for branchen industriel elektronik om F&U og inno-
vation er begrænset. Mindre end hver 10. adspurgte virksomhed angiver, at de i meget høj grad eller 
i høj grad samarbejder med andre virksomheder i Danmark om F&U og innovation inden for indu-
striel elektronik. Tages dem, der svarer i nogen grad med, er det hver fjerde virksomhed i spørgeske-
maundersøgelsen, der angiver, at de samarbejder med andre virksomheder i Danmark om F&U og 
innovation inden for industriel elektronik, mens det i Region Syddanmark er hver tredje virksomhed, 
jf. figur 4:3. 

Figur 4:4 - I hvor høj grad samarbejder din virksomhed med andre virksomheder i Danmark om forskning og 
udvikling (F&U) og innovation inden for industriel elektronik? 

 
Kilde: survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
N: 93 

 
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen med danske virksomheder og interview med danske ak-
tører viser, at der er en tendens til, at relativt flere større virksomheder (50 medarbejdere eller flere) 
inden for branchen industriel elektronik samarbejder med andre virksomheder om F&U og innova-
tion. Mange store virksomheder har mange kompetencer in-house, men de samarbejder med andre 
virksomheder fx for at få adgang til specialviden. Modsat er der en tendens, at virksomheder med 9 
medarbejdere eller færre i meget begrænset omfang samarbejder med andre virksomheder om F&U 
og innovation, hvilket ifølge interview kan skyldes, at de vil holde på deres forretningshemmeligheder. 
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Niveauet for samarbejde mellem virksomheder er givetvis større, da der samarbejdes om andre ting 
end F&U og innovation. Oxford Researchs erfaring for lignende undersøgelser af andre brancher er 
dog, at niveauet for samarbejde mellem virksomheder inden for branchen industriel elektronik er re-
lativt begrænset. Samtidig er der virksomhedsledere, der ser store muligheder i mere samarbejde. 

”Jeg ser store muligheder for, at der kan dannes fællesskaber her i området. Jeg selv er fra den 
gamle teknikum uddannelse, der lå her i Sønderborg, og mange af de andre virksomhedsejere her 
omkring er også der fra. Hvis man lader sig inspirere af Tyskland, her er der mange SMV’er, 
der skaber noget større ved at indgå i fællesskaber og tjener mange penge på det.” (Adm. Direk-

tør i mellemstor virksomhed) 

12 pct. af de adspurgte virksomheder i Region Syddanmark og i hele landet svarer, at de i meget høj 
grad eller i høj grad samarbejder med videns- og/eller forskningsinstitutioner inden for industriel elek-
tronik. Tages dem, der svarer i nogen grad med, er det knap hver tredje virksomhed i spørgeskema-
undersøgelsen, der angiver, at de samarbejder med videns- og/eller forskningsinstitutioner inden for 
industriel elektronik, jf. figur 4:4. 

Figur 4:5 - I hvor høj grad samarbejder din virksomhed med videns- og/eller forskningsinstitutioner inden for 
industriel elektronik? 

 
Kilde: survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
N: 93 

 
Store virksomheder indgår oftere i samarbejder med fx universiteter bl.a. i større innovations-
projekter, mens SMV’er i langt mindre grad indgår i vidensamarbejde med vidensinstitutioner. Ifølge 
en ny REG LAB analyse skyldes det forskellige mål, kulturer og tidshorisonter87. Hvor SMV’er typisk 
har en kort tidshorisont, har forskere og større virksomheder bl.a. grundet flere ressourcer ofte en 
længere tidshorisont. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og interview viser da også, at der er 
en tendens til, at relativt flere større virksomheder (50 medarbejdere eller flere) inden for branchen 
industriel elektronik samarbejder med videns- og/eller forskningsinstitutioner. Der er desuden en ten-
dens i resultaterne til, at relativt flere større virksomheder (50 medarbejdere eller flere) inden for bran-
chen industriel elektronik vurderer at samarbejde med videns- og forskningsinstitutioner i meget høj 

                                                 
87 REG LAB (2017): Videnbroer til vækst. 

2%

3%

10%

9%

19%

18%

15%

21%

15%

18%

34%

27%

4%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Danmark

Region Syddanmark

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad Slet ikke Ved ikke



 

39 
 

Analyse af landskabet for industriel elektronik med afsæt i energieffektive teknologier 

grad/i høj grad/i nogen grad er afgørende for deres virksomheds aktiviteter inden for industriel elek-
tronik. 

De kvalitative interview understøtter tendensen i surveyen med, at det primært er de større virksom-
heder, der indgår samarbejde med videns- og forskningsinstitutioner. I interviewene nævnes AAU, 
DTU, SDU og Teknologisk Institut som de primære samarbejdspartnere – om end flest fremhæver, 
at de samarbejder med AAU. 

Gode eksempler på samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for industriel 
elektronik er eksempelvis APETT (se tekstboks nedenfor), hvor virksomheden Horsodan Elektronik 
fra Horsens med 20 ansatte indgår i samarbejde med bl.a. AAU og SDU og store virksomheder som 
Grundfos og Danfoss om IoTStyring (se tekstboks nedenfor), hvor fire Sønderborg virksomheder 
samarbejder med bl.a. SDU. 

 

Samarbejde og relationer mellem aktører på tværs af den dansk-tyske grænse 
Det tyske marked er vigtigt for mange danske virksomheder inden for branchen industriel 
elektronik. Det understøttes af, at en stor andel af virksomhederne i spørgeskemaundersøgelsen 
angiver, at de samarbejder med tyske aktører og har relationer på tværs af grænsen – særligt med 
leverandører (47 pct.) og kunder (41 pct.). Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser, at en 
større andel af virksomhederne inden for branchen industriel elektronik i Region Syddanmark har 
samarbejdsrelationer på tværs af den dansk-tyske grænse, jf. figur 4:6 (se næste side) 

Advanced Power Electronic Technology and Tools (APETT) 

Med APETT (2017-2021) vil danske forskere og virksomheder forbedre nøgleteknologi til fremtidens 
energisystem med nye materialer og nye computerstøttede design- og testværktøjer. Projektet er støttet af 
Innovationsfonden med 35 mio. kr. Partnere i projektet er bl.a. AAU, SDU, Grundfos, Danfoss, Vestas, 
KK Wind Solutions, Horsodan Elektronik, Danfysik og City University of Hong Kong. 

Kilde: Innovationsfonden.dk 

IoTStyring 

Formålet med IoTStyring-projektet (2015-2019) er, på grundlag af Internet of Things (IoT) og dertil knyt-
tede digitaliseringsteknologier, at udvikle og teste et innovativt koncept til energieffektiv og samlet styring 
af bl.a. gulvvarme, ventilation og belysning. Projektet er støttet af Den Europæiske Regionalfond med 10 
mio. kr. Partnere i projektet er OJ Electronics, Automatic Syd, Damm Cellular Systems, Niko-Servodan, 
SDU, CLEAN og Sønderborg Vækstråd. 

Kilde: sdu.dk og regionalt.erhvervsstyrelsen.dk 
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Figur 4:6 - Har din virksomhed forretningsforbindelser og/eller samarbejde med en eller flere af følgende typer 
aktører på tværs af den dansk-tyske grænse inden for industriel elektronik? 

 
Kilde: survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
N: 93 

 
Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen med danske virksomheder og interview med danske 
aktører viser en tendens til, at relativt flere større danske virksomheder (50 medarbejdere eller flere) 
inden for branchen industriel elektronik samarbejder med tyske aktører uanset type, herunder udby-
dere af testfaciliteter og laboratorier, videns- og forskningsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner. 
Blandt de tyske virksomheder, der deltog i et struktureret interview, har omtrent halvdelen kunder i 
Danmark, mens to angiver, at de har leverandører i Danmark. 

Et godt eksempel på et samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse er Interreg-projektet Carpe-
DIEM (se tesktboks nedenfor), hvor en lang række private, semi-private og semi-offentlige danske 
og tyske aktører samarbejder om den eksisterende centrale energiforsyningsinfrastrukturs overgang til 
en forsyningsstruktur bestående af decentrale og fluktuerende forsyningsanlæg med energi fra vedva-
rende kilder. 
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CarpeDIEM  

CarpeDIEM (2016-2018), hvor DIEM betyder distribueret intelligent energistyringssystem, vil ved hjælp 
af energistyring af energikilder og -forbrug fokusere på en effektiv regulering af energitilførslen til bygnin-
ger og klyngebebyggelse, der anvender lokale energikilder som solpaneler på hustage for at kunne imøde-
komme et lokalt strømforbrug. Projektet er støttet af Interreg med 1,5 mio. Euro. Partnere er SDU i Søn-
derborg, WiE (FH Lübeck), Europa-Universität Flensburg og cbb Software GmbH og 22 netværkspart-
nere på tværs af den dansk-tyske grænse. 

Kilde: sdu.dk, project-carpediem.eu og interreg5a.eu 
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Resultaterne af interview med aktører i de nordtyske delstater peger dog på en række udfordringer ift. 
at øge F&U-samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse inden for industriel elektronik: 

• Der er gode muligheder for at få funding fra nationale/regionale offentlige myndigheder og 
stor politisk bevågenhed på branchen industriel elektronisk i det nordlige Tyskland (energire-
volution og industri 4.0). Funding fra national/regionale offentlige myndigheder i Tyskland 
tillader dog ikke grænseoverskridende samarbejde. 

• Veletableret samarbejde mellem videns- og forskningsinstitutioner og (større) virksomheder i 
Tyskland såsom VW og Bosch er veletableret, hvilket giver en række fordele såsom finansielle 
muskler og de tilbyder testfaciliteter. Tyske forskere behøver derfor ikke nødvendigvis at søge 
samarbejde med virksomheder i Danmark. 

• Fælles udfordring i grænseregionen i forhold til at tiltrække studerende. 

• Tyske institutioner anser ikke fx CLEAN som en international synlig og grænseoverskridende 
klyngeorganisation, der bidrager til at skabe relationer og samarbejde over grænsen. 

Der er dog også identificeret områder med potentiale for samarbejde på tværs af den dansk-tyske 
grænse inden for industriel elektronik: 

• F&U samarbejde om udvikling af nye materialer (nano), hvor bl.a. AIRBUS i Hamborg søger 
relevante samarbejdspartnere. 

• Fælles F&U-aktiviteter om udvikling af nye teknologier til oplagring af el produceret fra ved-
varende energikilder. 

• Samarbejde om nye testfaciliteter til effektelektronik i regionen. 

• En internationalt synlig klyngeorganisation med stærkt lederskab og koordinering. 
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5. Vækst, forretningsudvikling, innovation og F&U 

I dette kapitel behandles forventninger til vækst inden for industriel elektronik, samt de drivere og 
forhindringer aktørerne ser for, at virksomhederne kan vækste og forretningsudvikle på området. Vi-
dere omhandler kapitlet virksomhedernes arbejde med F&U og innovation inden for industriel elek-
tronik. I de første to afsnit er der fokus på Danmark generelt og Region Syddanmark specifikt, mens 
der i sidste afsnit er fokus på Nordtyskland. 

 

5.1 VÆKST, FORRETNINGSUDVIKLING OG INNOVATION I DANMARK 

Overordnet viser analysen, at der er store vækstpotentialer inden for industriel elektronik. 
Størstedelen af de adspurgte virksomheder forventer vækst inden for industriel elektronik de kom-
mende år, og her er det især digitalisering, automatisering og nye teknologier, der forventes at drive 
væksten, mens ingeniørmangel og anden relevant arbejdskraft, mangel på kapital og finansiering samt 
begrænset adgang til samarbejde med uddannelses- og videninstitutioner kan være barrierer for vækst. 

En lidt større andel af de adspurgte virksomheder i Region Syddanmark (82 pct.) har forventninger til 
vækst i omsætningen inden for industriel elektronik de næste 5 år, end virksomheder i hele Danmark 
(78 pct.). Vækstforventningerne inden for industriel elektronik hos virksomhederne i Region Syddan-
mark er dog en anelse mere moderate end blandt virksomheder i hele landet. 11 pct. i Region Syddan-
mark forventer en vækst på mere end 25 pct., mens det for hele Danmark gælder for 17 pct. af de 
adspurgte virksomheder, jf. figur 5:1. 

Figur 5:1 - Virksomhedens forventede årlige vækst i omsætning de næste 5 år inden for industriel elektronik? 

 
Kilde: Survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
N: 102 

 
Det kvalitative interviewmateriale understøtter de positive forventninger til vækst, som fremgår af 
resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Flere af de interviewede virksomhedsledere vurderer ud-
viklings- og vækstmulighederne som ”gigantiske” og taler om, at vi befinder os i et ”slaraffenland” fordi, 
der sker en: 
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”Kraftig digitalisering af alt. Det som i dag kun har simpel elektronik, vil blive langt mere 
kompliceret i fremtiden, så anvendeligheden øges.” (General manager i stor virksomhed) 

De positive forventninger til vækst og forretningsudvikling inden for industriel elektronik gælder for 
de store virksomheder, der generelt er meget positive, men også de mindre virksomheder peger i 
interviewene på en vækst, de ikke havde turde tro på for få år siden. 

Blandt virksomhederne i Region Syddanmark, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, er det 
digitalisering og automatisering (51 pct.), introduktion af nye teknologier (49 pct.) samt intro-
duktion og udvikling af nye tjenester (40 pct.), som flest forventer skal drive vækst, forretningsud-
vikling og innovation inden for industriel elektronik. Introduktion af nye teknologier (44 pct.) og ud-
sigten til at tiltræde nye markeder (36 pct.) er de områder, som flest af de adspurgte virksomheder i 
hele landet har forventninger til kan drive vækst og forretningsudvikling inden for industriel elektro-
nik. 

I forhold til vækst, forretningsudvikling og innovation peger størstedelen af de interviewede ligeledes 
på digitalisering og automatisering som de centrale drivere. I den sammenhæng vil flere inddrage ro-
botteknologi i dele af produktionen og dermed udskifte ufaglært arbejdskraft. 

”Det der sker er, at vi skifter ufaglært arbejdskraft ud med robotteknologi. Det bliver en anden 
type stillinger i fremtiden – i dag har vi 50% ufaglærte.” (Managing Director i større virksom-

hed) 

I interviewene er der desuden mange der peger på, at der er en energimæssig revolution i gang, hvor 
mere og mere bliver elektrisk, som en central driver for vækst og innovation. Connectivity, IoT og i 
den forbindelse integrationen af software fremhæves også i interviewene, som noget, der allerede har 
betydning på elektronikområdet, og i stigende grad vil få det.  

”På den teknologiske front er det fremadrettet især Connectivity og IoT, som kommer til at drive 
markedet og konkurrencen (…) Generelt betyder software mere og mere inden for elektronikom-
rådet. En stor del af hardwarens værdi bliver i høj grad bundet til software.” (R&D Director i 

stor virksomhed) 

I forlængelse af at software bliver mere central for branchen, taler flere om nødvendigheden af at løfte 
deres software platforme, så de når internationale standarder, hvormed brugervenligheden af interface 
bliver en vigtighed. Med den øgede automatisering og softwareløsninger følger muligheden for ind-
samling af store mængder data, som virksomhederne kan anvende til løbende forbedringer af deres 
produkter og totalløsninger, hvorfor Big data også er essentielt for vækst- og forretningsudviklingen. 
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Desuden opsamler vi data fra vores forskellige systemer, hvorfor vi skal til at fokusere på hånd-
tering af Big data (…) og kunne analysere disse data, og give løsningsforslag til forbedringer for 

vores kunder.” (Direktør i større virksomhed) 

At tiltræde nye markeder er der ligeledes fokus på blandt de interviewede virksomheder. Markedsud-
viklingen vælges specifikt efter produktion og produkter. 

”Generelt gælder det, at vores produkter er high-end produkter, hvor der er fokus på energiopti-
mering. Derfor er vores vækstmuligheder også på de markeder, hvor der er fokus på energiopti-

mering og penge til at investere. Det er pt. særligt Europa og Nordamerika og i lidt mindre grad 
Asien og Afrika.” (R/D Director i stor virksomhed) 

I forhold til barrierer for vækst og forretningsudvikling inden for industriel elektronik, er mangel på 
ingeniører et problem for mange virksomheder. Det gælder både på landsplan, hvor 22 pct. af de 
adspurgte virksomheder angiver, at mangel på ingeniører er en barriere for virksomhedens vækst 
og/eller forretningsudvikling inden for industriel elektronik, men problemet synes større blandt virk-
somheder i Region Syddanmark. Den største andel af de adspurgte virksomheder i Region Syddan-
mark angiver mangel på ingeniører (33 pct.) og andre typer arbejdskraft (22 pct.) samt finansiering og 
kapital (25 pct.), som barrierer for vækst og forretningsudvikling inden for industriel elektronik. Knap 
hver sjette af de adspurgte virksomheder i Region Syddanmark angiver begrænset samarbejde med 
uddannelses- og videninstitutioner som en barriere, jf. figur 5:2 (se næste side).  
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Figur 5:2 - Er følgende forhold* en barriere for virksomhedens fremtidige forretningsudvikling og/eller vækst 
inden for industriel elektronik? 

 
Kilde: Survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
N: 103 
Note: I meget høj eller høj grad*. 

 
Resultaterne af de kvalitative interview understøtter ovenstående resultater. En undersøgelse fra 2015 
af IDA og DI fremskriver, at der i 2025 vil mangle 9.266 ingeniører i Danmark. Et resultat, der opnås 
ved at sammenligne forventet udbud og efterspørgsel efter alle typer ingeniører. I beregningerne er 
bl.a. den forventede udvikling i Danmark økonomi indregnet ligesom nyuddannede og dødelighed/til-
trækning fra arbejdsmarkedet er indregnet88. Den generelle ingeniørmangel hæmmes yderligere af, at 
elektronikområdet bliver mere kompliceret i fremtiden, hvilket fordrer endnu mere specialiserede 
kompetencer. Flere af de interviewede pointerer således, at nye ingeniører skal kunne forstå både 
hardware og software, tænke nyt og bidrage til innovation. 

                                                 
88 IDA og DI (2015): Engineer the future - Prognose for mangel på ingeniører og naturvidenskabelige 
kandidater i 2025. 
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”Vi har ikke råd til at ansætte folk, der ikke leverer value. De nye kandidater skal turde ud-
fordre og innovere – not just yet another engineer!” (Adm. direktør i mellemstor virksomhed) 

Flere af de interviewede virksomheder fremhæver desuden ressourcer til investering og begrænset 
adgang til testfaciliteter som væsentlige vækstbarrierer. 

 

5.2 F&U I DANMARK 

Overordnet peger analysen på, at industriel elektronik er en F&U intensiv branche. Af resul-
taterne ses det bl.a., at en stor andel af virksomhederne investerer og arbejder systematisk med F&U 
inden for industriel elektronik. 

En større andel af virksomhederne i Region Syddanmark (53 pct.) end i hele landet (44 pct.) angiver i 
spørgeskemaundersøgelsen, at de har F&U aktiviteter i Danmark inden for industriel elektronik. Sam-
tidig er der en større andel af virksomhederne i Region Syddanmark (51 pct.) inden for industriel 
elektronik end i hele landet (37 pct.), der angiver, at de i meget høj grad eller i høj grad arbejder 
systematisk med F&U inden for industriel elektronik, jf. figur 5:3. 

Figur 5:3 - I hvor høj grad arbejder virksomheden systematisk med forskning og udvikling (F&U) og innovation 
inden for industriel elektronik? 

 
Kilde: Survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
N: 94 

 
Til gengæld er der en større andel af de adspurgte virksomheder for Danmark samlet set (26 pct.), der 
brugte mere end 20 pct. af deres budget/udgifter på F&U, mens det gælder for 17 pct. af virksomhe-
derne i Region Syddanmark, jf. figur 5:4 (se næste side). 
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Figur 5:4 - Hvor meget af virksomhedens samlede budget/udgifter i Danmark blev i 2016 brugt på forskning og 
udvikling (F&U) inden for industriel elektronik? 

 
Kilde: Survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
N: 95 

 

I de kvalitative interview giver de fleste virksomheder udtryk for, at de arbejder systematisk med F&U. 
Især de store virksomheder har deciderede udviklingsafdelinger og følger stringente udviklings- og 
innovationsprocesser på tværs af virksomheden, mens de mindre virksomheder specialiserer deres 
udvikling i nicheområder.  

Forskning er på den anden side sværere for de mindre virksomheder, da det kræver både tid og inve-
steringer at indgå i forskningsprojekter med universiteterne. Forskning internt i virksomheden synes 
også at være betinget af en vis størrelse. 

”Vi arbejder ikke med forskning selv. Vi kan være med på et langsigtet projekt med ekstern 
funding, hvor vi stiller med erhvervs ph.d. Når vi vokser, kommer vi til at arbejde med forsk-

ning.” (Managing Director i lille virksomhed) 

 

5.3 VÆKST, FORRETNINGSUDVIKLING OG INNOVATION I NORDTYSKLAND 

Blandt de interviewede virksomheder i Schleswig-Holstein og Hamborg er forventningerne til årlig 
vækst inden for branchen industriel elektronik de kommende fem år ikke lige så positiv som i Dan-
mark. Ca. to tredjedele af de adspurgte forventer en årlig vækst på området på mellem 1-5 pct. 

Det er især optimering af produktionen, introduktion af nye teknologier og tiltrædelse af nye markeder, 
der ifølge virksomhederne skal drive vækst og forretningsudvikling inden for industriel elektronik.  

Ligesom de danske virksomheder angiver de tyske virksomheder, at manglende finansiering og kapital 
samt mangel på arbejdskraft, herunder specielt mangel på ingeniører, som barrierer for væksten. 
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Videre angiver to tredjedele af de adspurgte Nordtyske virksomheder, at de ikke har F&U-aktiviteter 
i Tyskland, og kun knap halvdelen af virksomhederne arbejder mindst i nogen grad systematisk med 
forskning og udvikling inden for industriel elektronik.  

De interviewede forskere og klynge- og brancheaktører på området fremhæver, at det er vigtigt, at 
virksomheder bruger ressourcer på forskning og udvikling, eller allierer sig med institutioner, der gør, 
for at følge udviklingen inden for bl.a. Industri 4.0, der i høj grad betyder forandrede vilkår og nye 
muligheder for branchen. Det fremhæves også, at de største udfordringer for at følge med udviklingen, 
er kvalificeret arbejdskraft på området. 

”Det største problem når det kommer til innovation er mangel på kvalificeret personale i forsk-
ning og hos virksomhederne” (Institutleder på forskningsinstitution) 
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6. Virksomhedernes behov for viden, forskning, test-
faciliteter og laboratorier 

I dette kapitel undersøges virksomhedernes behov for viden og forskning samt, hvorvidt den viden 
og forskning, der produceres lokalt og regionalt matcher virksomhedernes behov. Herefter ses på om 
virksomhederne ser de lokale og regionale testfaciliteter og laboratorier som afgørende for virksom-
heden samt om det lokale og regionale udbud af testfaciliteter og laboratorier matcher virksomheder-
nes behov. I de første to afsnit gennemgås resultaterne for Danmark. Afslutningsvist gennemgås re-
sultaterne fra Nordtyskland. 

 

6.1 DANSKE VIRKSOMHEDERS BEHOV FOR VIDEN OG FORSKNING 

Nyste viden og forskning er en vigtig driver for F&U og innovation, som virksomhederne blandt får 
adgang til via samarbejde med videns- og forskningsinstitutioner. Analysen viser overordnet, at for 
en stor andel af virksomhederne matches deres behov for viden og forskning ikke tilstrækkelig 
grad af de lokale/regionale videns- og forskningsinstitutioner. Det medfører i nogle tilfælde, at 
når virksomheder vil have adgang til nyeste viden og forskning via samarbejde med et forskningsmiljø, 
som er stærke inden for et konkret fagområde, så må de rejse langt. 

Kun omtrent hver tiende adspurgt virksomhed i Region Syddanmark og på landsplan vurderer, at den 
viden og forskning, der produceres på lokale/regionale videns- og forskningsinstitutioner i høj grad 
matcher virksomhedens behov for relevant viden og forskning inden for industriel elektronik, jf. figur 
6.1.  

Figur 6:1 - I hvor høj grad matcher den viden og forskning, der produceres på lokale/regionale videns- og forsk-
ningsinstitutioner virksomhedens behov for relevant viden og forskning inden for industriel elektronik? 

 
Kilde: Survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
N: 91 

Mere end hver tredje adspurgt virksomhed fra Region Syddanmark mener ikke, at virksomhedens 
behov for viden og forskning inden for reguleringsteknik (45 pct.), effektelektronik og elektrisk 
konvertering (39 pct.), kommunikation og kommunikationsprotokoller (35 pct.) samt indlejrede 
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systemer (32 pct.) i dag dækkes af deres lokale/regionale videns- og forskningsinstitutioner, jf. figur 
6:2. Det er derudover iøjnefaldende, at der for næsten alle fagområder er en større andel virksomheder 
fra Region Syddanmark, der angiver, at deres behov for viden og forskning på det givne område, ikke 
i tilstrækkelig grad dækkes af lokale/regionale videns- og forskningsinstitutioner.  

Figur 6:2 - Indenfor hvilke af følgende fagområder-/discipliner har din virksomhed behov for viden og forskning 
vedrørende industriel elektronik, som ikke (i tilstrækkelig grad) dækkes i dag af de lokale/regionale videns- og 
forskningsinstitutioner? 

 
Kilde: Survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
N: 93 
Note: *På lokale/regionale videns- og forskningsinstitutioner. 

 
De kvalitative interview med virksomheder understøtter ovenstående spørgeskemaresultater. Kun en-
kelte af de interviewede mener, at de sønderjyske videns- og forskningsinstitutioner matcher deres 
behov, hvorfor flere nævner, at de hellere kører langt for de rette samarbejdspartnere. 

”Vi finder det vigtigt at arbejde sammen med ’hot spots’, hvor der er topkompetence. Der vil vi 
hellere rejse lidt længere væk for at samarbejde med de rigtige. De danske universiteter skal spe-

cialisere sig og ikke fokusere i bredden.” (T&I Director i stor virksomhed) 

Nogle at de interviewede pointerer dog, at når det nye Center for Industriel Elektronik (CIE) med 
uddannelser på Campus Sønderborg bliver etableret, så matches deres behov. 

Ovenstående spørgeskemaresultat kan dog også være påvirket af manglende kendskab til, hvad der 
forskes i på universiteterne blandt SMV’er, der i mindre grad end større virksomheder samarbejder 

7%

27%

2%

12%

15%

26%

17%

25%

12%

22%

27%

25%

25%

0%

26%

3%

16%

19%

23%

26%

26%

26%

32%

35%

39%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Den viden og forskning der produceres* er passende

Ingen af ovenstående fagområder-/discipliner

Andre fagområder-/discipliner

Energiteknologi

Signalbehandling

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Elektromekanisk systemdesign

Pålidelig elektronik

Design- og testværktøjer

Indlejrede systemer (Embedded Systems)

Kommunikation og kommunikationsprotokoller

Effektelektronik og elektrisk konvertering

Reguleringsteknik

Region Syddanmark Danmark



 

51 
 

Analyse af landskabet for industriel elektronik med afsæt i energieffektive teknologier 

med videns- og forskningsinstitutioner, og derved heller ikke har samme indsigt i, hvad der forskes i. 
Der flere af de fagområder (se afsnit 4.2), som virksomhederne efterspørger, der forskes i på de danske 
universiteter. Fx er reguleringssystemer og indlejret software blandt kerneområderne på SDU Meka-
tronik i Sønderborg, mens effektelektronik er et hovedfokusområde på SDU Electrical Engineering i 
Odense og Sønderborg. Der er dog flere af de interviewede forskere, der peger på EMC, som et 
område, hvor der efterspørges ny viden og forskning blandt virksomhederne, men som ikke i tilstræk-
kelig grad er et prioriteringsområde på de danske universiteter i dag. 

At flere virksomheder peger på – i både spørgeskemaundersøgelsen og i interview – at der er fagom-
råder, hvor de har behov for viden og forskning, som efter deres opfattelse ikke i tilstrækkelig grad er 
dækket af videns- og forskningsinstitutioner lokalt/regionalt i dag, er en udfordring, da adgang til nyste 
viden og forskning via samarbejde med forskere, studerende og ansættelse af nyuddannede er vigtige 
drivere for F&U og innovation. 

”Samarbejde med universiteterne er en vigtig driver for F&U og innovation i virksomheden. For 
os er AAU en klasse for sig.” (Direktør i stor virksomhed) 

”Vi kan mærke på de nye fra universiteterne, at de kommer med ny viden og teknisk viden om 
specifikke emner, der er rigtig vigtigt for os, så vi ikke kører fast i gamle løsninger.” (Adm. di-

rektør i stor virksomhed) 

Det er således centralt for virksomhederne at samarbejde med videns- og forskningsinstitutioner tillige 
at ansætte nyuddannede for at sikre sig aktuel viden og nye vinkler på deres specifikke områder, så de 
konstant kan følge med i den rivende teknologiske udvikling. 

 

6.2 DANSKE VIRKSOMHEDERS BEHOV FOR TESTFACILITETER OG LABORA-
TORIER 

Overordnet peger analysen på, at adgang til testfaciliteter og laboratorier er vigtig for bran-
chen. Analysen viser i forlængelse heraf en tendens til, at eksterne testfaciliteter og laboratorier er 
afgørende for en større andel af de adspurgte virksomhederne i Region Syddanmark end virksomheder 
i hele landet i forhold til introduktion af nye produkter og/services inden for industriel elektronik. 
Desuden peger analysen på, at udbuddet af services til test af teknologier og produkter kun i begrænset 
omfang dækkes lokalt eller regionalt. 

En større andel af de adspurgte virksomheder i Region Syddanmark (39 pct.) end på landsplan (25 
pct.) angiver, at eksterne testfaciliteter og laboratorier i meget høj eller i høj grad er afgørende for, at 
virksomheden kan introducere nye produkter og/eller services inden for industriel elektronik, jf. figur 
6:3 (se næste side). 
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Figur 6:3 - I hvor høj grad er eksterne test- og demonstrationsfaciliteter og laboratorier afgørende for virksom-
hedens introduktion af nye produkter og/eller services inden for industriel elektronik? 

 
Kilde: Survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
N: 89 

 
Kun omtrent 15 pct. af de adspurgte virksomheder i Region Syddanmark og 14 pct.  på landsplan 
angiver, at udbuddet af services til test af teknologier og produkter inden for industriel elektronik fra 
lokale/regionale udbydere i meget høj eller høj grad matcher virksomhedens behov.  

Af figur 6:4 (næste side) ses det endvidere, at en større andel af de adspurgte virksomheder i Region 
Syddanmark ikke mener, at udbuddet af flere konkrete testfaciliteter, der udbydes lokalt og regionalt i 
tilstrækkelig grad er dækkende for deres behov. Flest adspurgte virksomheder i Region Syddanmark 
peger på, at muligheden for at gennemføre elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)-tests og -
vurdering, tests og -granskning ift. lavspændingsdirektivet (LVD) samt termisk/klimatiske 
tests ikke i tilstrækkelig grad er dækket af lokale/regionale udbydere af testfaciliteter og laboratorier.  
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Figur 6:4 - Indenfor hvilke af følgende områder er udbuddet af test- og demonstrationsfaciliteter ikke (i tilstræk-
kelig grad) dækket af lokale/regionale udbydere af services til demonstration af teknologier og produkter in-
denfor industriel elektronik? 

 
Kilde: Survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
N: 77 

 
At test- og laboratoriefaciliteter er vigtige for introduktion af nye produkter pointeres også af de in-
terviewede virksomheder. 

”Vi kører land og rige rundt og bruger også Flensborg og Hamborg. Der kommer flere og flere 
lovkrav til vores produkter og det kræver test. Vi kan ikke teste det hele samme sted. Det er en 

stigende udfordring for os.” (Adm. direktør i stor virksomhed) 

Flere oplever den stigende udfordring ved at skulle søge langt efter de rette testfaciliteter, hvortil de 
små virksomheder fremhæver, at de eksterne testfaciliteter er dyre. Dette betyder, at nogle SMV’er 
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fravælger test og i stedet producerer prototyper, der afprøves med løbende justeringer direkte hos 
kunden, for derefter at producere det endelige produkt i større skala. 

I de kvalitative interview udtrykker en del af virksomhederne desuden ønske om at få det kuldsejlede 
Green PET lab projekt op og køre igen. 

”Vi havde et fint projekt med DELTA for år tilbage, om hvad vi skulle bruge, der var tegnin-
ger og det hele, men DELTA krakkede. Mange virksomheder hernede var med. En anden del 
er at have kompetencer til at drive det. Det vi har brug for er dyrt og bruges ikke så tit, så det 

ville give mening at deles om det. Godt hvis det kom i gang igen, der er stort behov.” (Direktør i 
stor virksomhed) 

”Det kunne været fint, hvis SDU tog opgaven med at etablere testfaciliteter i forlængelse af deres 
nye satsning” (Adm. direktør i stor virksomhed) 

Det er netop planen, at der på Center for Industriel Elektronik (CIE) i Sønderborg bl.a. skal etableres 
efterspurgte testfaciliteter. 

 

6.3 NORDTYSKE VIRKSOMHEDERS BEHOV FOR VIDEN, FORSKNING, TEST-
FACILITETER OG LABORATORIER 

Blandt de nordtyske respondenter er meningerne delte, når der spørges til, i hvor høj grad den viden 
og forskning, der produceres på lokale/regionale videns- og forskningsinstitutioner matcher virksom-
hedernes behov for relevant viden og forskning inden for industriel elektronik. Omtrent halvdelen 
mener kun i meget lav grad eller slet ikke, at den viden der produceres lokalt/regionalt matcher virk-
somhedens behov, mens omkring hver tredje mener, at den i nogen eller i høj grad matcher deres 
behov. 

I modsætning til de danske virksomheder angiver hovedparten af de nordtyske virksomheder, at eks-
terne testfaciliteter og laboratorier slet ikke er afgørende for virksomhedens aktiviteter inden for in-
dustriel elektronik. 

I forlængelse af ovenstående angiver knap halvdelen af virksomhederne, at de mener, at udbuddet af 
services til test af produkter inden for industriel elektronik i meget lav grad eller slet ikke matcher 
virksomhedens behov, mens en tredjedel af virksomhederne angiver, at udbuddet er passende i deres 
lokale/regionale område. 

Selvom der er delte meninger omkring opfyldelsen af virksomhedernes behov for forskning, testfaci-
liteter og labs i Nordtyskland, er der altså samlet set en overvægt af virksomheder, der ikke mener, at 
faciliteterne og tilbuddene i deres lokale/regionale område matcher virksomhedens behov.  
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7. Behovet for nye SDU ingeniøruddannelser inden 
for elektronik 

Som en særskilt del af analysen har Oxford Research gennemført en aftageranalyse blandt virksomhe-
der i Region Syddanmark, der kunne tænkes at ansætte dimittender fra en eventuel nye ingeniørud-
dannelser i elektronik. Analysen har til formål at kvalificere, hvorvidt SDU’s foreløbige bud på en ny 
diplom- og civilingeniøruddannelse i elektronik er relevant, og hvor der kan være behov for at tilpasse 
uddannelsen, så den i højere grad harmonerer med virksomhedernes behov. 

Denne del af undersøgelsen er baseret på data fra 22 interview, der har haft et dybdegående fokus på 
de nye uddannelser. Endvidere indgår data fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse i kvalifice-
ringen af analysens findings. 

Først præsenteres matchet mellem det tiltænkte erhvervssigte for de to uddannelser. Herefter gen-
nemgås virksomhedernes vurdering af det tiltænkte faglige indhold på uddannelsen og eventuelle fag-
lige mangler. Dernæst belyses virksomhedernes vurdering af uddannelsernes opbygning og deres fo-
retrukne undervisningssprog. Afslutningsvis berøres kort, hvorvidt virksomhederne efterspørger in-
geniører med kompetencer i industriel elektronik samt behovet for at uddanne ingeniører i elektronik 
lokalt. 

Analysen viser overordnet, at virksomhederne er positive over for den foreslåede tilrettelæg-
gelse af de tre ingeniøruddannelser i elektronik og det tiltænkte indhold i de tre uddannelser. 
Den primære bekymring går på om uddannelserne sigter for bredt, og derfor peger flere på, at mulig-
heden for specialisering i enkelte fagområder via valgfag og lignende er central. Blandt næsten alle 
virksomheder er der enighed om, at det vil være bedst ud fra et fagligt såvel som et uddannelsesrek-
rutteringsmæssigt øjemed, hvis uddannelsen tilrettelægges på engelsk. Afslutningsvis viser analysen, at 
majoriteten af de danske såvel som syddanske virksomheder forventer at rekruttere flere elektronik-
ingeniører frem mod 2025, og i den ombæring nævnes det som vigtigt for virksomhedernes rekrutte-
ringsmuligheder, hvis denne type ingeniører også uddannes lokalt i Region Syddanmark. 

 

7.1 MATCHET MELLEM ERHVERVSSIGTET OG VIRKSOMHEDERNES KOMPE-
TENCEBEHOV 

De interviewede virksomheder er blevet bedt om at vurdere, hvordan udkastet til de tre foreslåede 
uddannelser i industriel elektronik harmonerer med deres nuværende og fremtidige kompetencebe-
hov. Overordnet vurderer alle de interviewede virksomheder, at de tre uddannelsers indhold er 
relevant i forhold til deres kompetencebehov. Ingen af de interviewede virksomheder vurderer, at 
uddannelsernes erhvervssigter er irrelevant for deres virksomheders arbejdsområder. 
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”Hvis du havde bedt mig om at beskrive en elektronikingeniør jeg ville have, så ser det nok så-
dan her ud. Det kunne helt klart været meget relevant for os med sådan en profil.” (Udviklings-

leder i stor virksomhed) 

Det som størstedelen af virksomhederne fremhæver som særligt interessant med de tiltænkte ingeni-
øruddannelser er, at de i udgangspunktet vil blive relativt specialiserede inden for deres ingeniørfaglige 
områder. Bredt set fremhæver virksomhederne, at de har særligt behov for ingeniører med dybe 
ingeniørfaglige kompetencer og en høj specialiseringsgrad, og ikke kompetencer på generalistni-
veau. 

”Vi mangler de specialiserede ingeniører. Det bliver godt med rene ingeniører i elektronik” 
(CEO i stor virksomhed) 

Selvom der er en generel tilfredshed med, at de nye uddannelser i udgangspunktet kommer til at 
rumme en højere specialiseringsgrad end det der kendetegner nogle af de mere generelle ingeniørud-
dannelser, så er der alligevel flere af informanterne, der udtrykker en frygt for, at de nye elektronik-
uddannelser kommer til at favne for bredt fagligt.  

”En lille bekymring kan være, at det er bredt beskrevet [indholdet, red.], det vil fange mange 
områder – så kommer det dybt nok?” (CEO i lille virksomhed) 

Nogle af informanterne vurderer derfor, at der er behov for, at man skærer uddannelserne yderligere 
til, så der bliver bedre mulighed for at specialisere sig. På baggrund af data er det dog ikke tydeligt i 
hvilken retning, det ville være hensigtsmæssigt at skære uddannelsen til i. Nogle af virksomhederne 
vurderer eksempelvis, at det særligt er kompetencer i power electronics, der er centralt for deres virksom-
hed, mens andre nævner, at det særligt er nogle af de andre faglige felter og ikke fx power electronics, 
der udgør deres virksomheds centrale kompetencebehov. Data peger derfor på, at alle de oplistede 
fagområder kan være relevante for forskellige typer af virksomheder i SDU’s lokalområde.  

”Egoistisk kan jeg sige, det er kun power electronics og control engineering der er relevant for os, 
men hvis vi skal ramme flere virksomheder, skal det jo være lidt bredere – og det jeg kender til 
de andre virksomheder i området, så vil de uddannelser matche rigtig godt.” (CEO i lille virk-

somhed) 

Samtidig viser interviewene tydeligt, at det er centralt at uddannelserne giver mulighed for at spe-
cialisere sig i de forskellige fagområder, så de dimitterende ingeniører ikke besidder generelle kom-
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petencer på alle områderne, men i stedet har opnået specialiserede kompetencer på enkelte af fagom-
råderne. Fra flere sider peges der på, at det relativt høje omfang af valgfag, specialiseringsfag og 
projekter er en styrke ved uddannelsen, da det netop vil give de studerende mulighed for at speci-
alisere sig i de enkelte faglige grene, så de får mulighed for at opnå de dybe ingeniørfaglige kompeten-
cer, som virksomhederne i Sønderjylland efterspørger. Samtidig er det også centralt, at valgfagene på 
de nye uddannelser i elektronik afgrænses til fagområder inden for industriel elektronik, så de stude-
rende netop specialiserer sig ingeniørfagligt inden for industriel elektronik og ikke også andre områder. 

”Det at man får mulighed for selv at præge sin uddannelse er godt. Hele det her domæne der 
hedder elektronik er jo kæmpestort, og derfor er det vigtigt, at man kan specialisere sig via valg-

fag, projekter osv. Man kan ikke være dygtig til det hele.” (Direktør i stor virksomhed) 

”Hvis de her skal bruge lige lang tid på alle fagområder så spreder man sig for meget, men hvis 
man har valgfag så passer det godt.” (Udviklingsleder i stor virksomhed) 

Fordelen ved de individuelle specialiseringsmuligheder på særligt civilingeniøruddannelsen er, at det 
medfører, at de studerende kan opnå de dybe ingeniørfaglige kompetencer, der efterspørges på ar-
bejdsmarkedet, inden for en række forskellige fagområder inden for elektronik. Det giver samtidig 
mulighed for fortsat at ramme et bredt arbejdsmarked, hvor de færdige ingeniørdimittender alt efter 
deres specialisering kan opnå ansættelse i forskellige typer af ingeniørvirksomheder. På den anden side 
stiller de mange specialiseringsmuligheder krav til, at de enkelte specialiseringsretninger understøttes 
af stærke faglige miljøer og tilsvarende underviserkompetencer. Afslutningsvis er det vigtigt at poin-
tere, at der også er flere af informanterne, der nævner, at det er en styrke, at de studerende får et 
relativt bredt grundlæggende kendskab til de forskellige fagfelter inden for elektronik, herunder ek-
sempelvis sammenhængen mellem software og hardware. Det er dog vigtigt, at den brede basisfor-
ståelse ikke kompromitterer mulighederne for, at opnå dybe ingeniørfaglige kompetencer i 
de enkelte faglige felter. 

Virksomhedernes vurdering af det ingeniørfaglige indhold 
Som beskrevet oven for har de enkelte informanter forskellige vurderinger af præcist, hvilke fagom-
råder i uddannelsen, der er særligt relevante for deres virksomhed.  

”Det er klart at hvis det kun var vores behov, så ville vi fokusere på de tre nederste bobler 
(Data Communications and IoT, Control Engineering, Modelling and Simulation). Alt der 

lugter af stærkstrøm har vi ikke meget glæde af. Der er ikke decideret noget jeg savner.” (CTO i 
stor virksomhed) 

Alle de tiltænkte fagområder i SDU’s oplæg til en uddannelse i elektronik nævnes derfor som rele-
vant alt efter, hvilken virksomhed der interviewes. Som en sidebemærkning er det alligevel værd at 
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nævne, at der er nogle af ”boblerne” interviewpersonerne særligt bemærker, da de ifølge nogle af in-
formanterne ikke er ligeså klassiske som de andre fagområder. Det gælder særligt faget Materials, 
Packaging and Reliability, som langt de fleste er positivt overrasket over at se som en del af pen-
sum på civilingeniøruddannelsen. 

”Jeg er overrasket over, at se den der hedder materials, packaging and reliability, men jeg synes, 
at det er rigtig godt at have den, da det er et område, der tit spænder ben for os. Det er ofte en 

hindring for os. Det er meget let at lave elektronik i et laboratorium, men vores produkter skal 
kunne holde til den virkelige verden, og der skal man virkelig vide, hvordan man får det til at 
fungere. Vi vil godt have at tingene kan holde 10-20 år, og der kommer man ikke hen uden 

kendskab til det her fagområde.” (Udviklingsleder i stor virksomhed) 

En anden informant nævner, at det også kunne være brugbart at inkorporere en lille blok om Materi-
als, Packaging and Reliability på diplomingeniøruddannelsen, så de studerende på diplomuddannel-
sen kunne få et basiskendskab til området. På trods af at størstedelen er positive over for boblen 
Materials, Packaging and Reliability, så er der alligevel nogle virksomhedsrepræsentanter, der bemær-
ker, at området ikke er relevant for dem. Som tidligere beskrevet er det dog en generel tendens i 
data, at der altid vil være fag, der er mere interessant i nogle virksomheder frem for andre.  

Et andet fag udover de mere klassiske fagområder i uddannelsen inden for elektronik, som flere be-
mærker, er EMC and EMI. Nogle interviewpersoner vurderer, at det ville være rigtig interessant for 
de studerende at tillære sig kompetencer på området, mens andre fortæller, at de typisk vil hyre kom-
petencerne ind i de tilfælde, hvor virksomheden har behov for det. 

”EMC og EMI er altid et problem, så hvis de kan noget af det i forvejen, så ville det være rigtig 
godt. Det er ren sort magi.” (Udviklingsleder i stor virksomhed) 

Der er næsten ingen af de interviewede virksomhedsrepræsentanter, der vurderer, at de foreslåede 
uddannelser decideret mangler at dække andre faglige felter end de oplistede inden for elek-
tronik. En enkelt informant nævner, at det ville være meget interessant for dem, hvis de kommende 
ingeniører fik udvidet deres forståelse for big data, men ellers er der ikke eksempler i data på andre 
fag end de tiltænkte, som virksomhederne efterspørger. Som tidligere beskrevet er tendensen sna-
rere, at virksomhederne vurderer, at uddannelserne favner for bredt, hvis det er planen, at de stude-
rende skal dykke lige meget ned i de forskellige fagområder.  

I forhold til det planlagte faglige indhold på uddannelsen, så er der også flere af informanterne, der 
udtrykker tilfredshed med, at de tre uddannelser starter ud med at fokusere på matematik og fysik 
– på civilingeniøruddannelsen på avanceret niveau – da der er bred enighed om, at de to fag udgør 
det centrale fundament for ingeniøruddannelserne. En informant vurderer sågar, at man godt kunne 
fylde endnu mere matematik på de to uddannelser: 



 

59 
 

Analyse af landskabet for industriel elektronik med afsæt i energieffektive teknologier 

”Det virker som om, at blot et matematik modul er lige lidt nok – for matematik er en grund-
forudsætning. Du skal have en sund skepsis for det resultat, der kommer ud af maskinen, derfor 

er matematisk forståelse så vigtig i denne branche.” (General manager i stor virksomhed) 

Overordnet viser data, at de fagområder, der lægges op til på de tre uddannelser på forskellig vis 
matcher de kompetencebehov, som virksomhederne efterspørger. 

Virksomhedernes vurdering af uddannelsernes opbygning og pædagogiske struktur 
Data viser entydigt, at virksomhederne vurderer, at uddannelsernes opbygning og rækkefølgen af 
fagene er god og meningsfuld.  

”Semesteropbygningen er god. Først er der noget vigtigt og meget grundlæggende, og så er der noget 
mere finpudsende til sidst, det er rigtig godt.” (Direktør i mellemstor virksomhed) 

Et andet forhold ved uddannelserne, som næsten alle interviewpersonerne fremhæver som essenti-
elt og som en styrke, er uddannelsernes vægtning af samarbejde med erhvervslivet. Det gæl-
der både i forhold til afgangsprojekt, bachelorprojekt og specialeprojekt, og andre eventuelle projekt-
samarbejder på civilingeniøruddannelsen, men også i forhold til praktikmulighederne på 6. og 9. se-
mester på henholdsvis diplom- og civilingeniøruddannelsen. Særligt muligheden for praktik (og kra-
vet på diplomuddannelsen) fremhæves, som en vigtig valgmulighed, da informanterne er enige om, 
at det er meget givtigt for de studerende, hvis de får mulighed for at omsætte den teoretiske viden 
fra studiet i praksis hos en virksomhed. 

”Det er også vigtigt, at der skabes plads til noget praktik på uddannelsen. Det er min fornem-
melse, at det giver noget god ballast, at man får prøvet sin viden af i den virkelige verden, og 

ikke kun i et laboratorium.” (HR-manager i større virksomhed) 

Særligt på civilingeniøruddannelsen fremhæves det som centralt, at de studerende tager et praktikop-
hold eller får et studierelevant arbejde, da uddannelsen i sig selv har et mindre praktisk og mere teo-
retisk ingeniørfagligt fundament end diplomuddannelsen. 

Fra flere sider bemærkes det endvidere, at det er en kvalitet at praktikforløbet lægges lige inden af-
gangs- og specialeprojektet, da et praktikforløb skaber et godt udgangspunkt for at kunne indgå et 
samarbejde med en virksomhed om et efterfølgende projektsamarbejde. I den forbindelse nævner en 
række informanter også, at kombinationen af et praktikforløb og afgangs-/specialeprojekt i samar-
bejde med en virksomhed giver virksomheden mulighed for at se den studerendes kvalifikationer an, 
hvilket som regel også øger den studerendes mulighed for at opnå ansættelse hos virksomheden ef-
ter dimission.  
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”Jeg ser ingeniørpraktikken, som en styrke der giver de studerende mulighed for at få indsigt i de 
problemer, som vi arbejder med. Ofte har man så aftalt et afgangsprojekt bagefter, som ofte ender 

med en jobmulighed bagefter.” (Udviklingsleder i stor virksomhed) 

Herudover nævner en række af interviewpersonerne, at det er en styrke at uddannelsen også rummer 
et fag, som Expert in teams, da netop det at kunne samarbejde med andre fagligheder - og samarbejds-
kompetencer i det hele taget - er afgørende i nutidens projektarbejde. 

”Og så synes jeg, at Expert in teams lyder rigtig godt. Det er en rigtig god idé til at få etableret 
de lidt blødere kompetencer også.” (Udviklingsleder i stor virksomhed) 

Virksomhedernes foretrukne undervisningssprog 
Data viser, at langt størstedelen af de interviewede virksomheder foretrækker, at de kommende 
uddannelser i elektronik tilrettelægges med engelsk som undervisningssprog. Den primære 
årsag er, at det er centralt for nutidens ingeniører at kunne begå sig på engelsk. I mange af særligt de 
store virksomheder er koncernsproget engelsk, og generelt er arbejdsmiljøet i virksomhederne ofte 
præget af mange forskellige nationaliteter, hvilket øger betydningen af at beherske engelsk. Endvidere 
indgår størstedelen af de interviewede virksomheder på forskellig vis i samarbejder, forretningsforbin-
delser mv. med internationale afdelinger, samarbejdspartnere og kunder, hvilket yderligere underbyg-
ger betydningen af engelsk. 

”Jeg kan finde mange faglige argumenter mod, at det skal være på dansk, men ikke i forhold til 
engelsk. Selv i vores lille virksomhed foregår alt fagligt/teknisk på engelsk. Men hvis det skal 
stå og falde på om uddannelserne bliver til noget, så vil jeg da hellere have dem på dansk end at 
de ikke realiseres. Tiden er selvfølgelig nationalistisk, men det går bare ikke på universitetet.” 

(CEO i lille virksomhed) 

At engelsk er centralt som arbejdssprog fremgår også af resultaterne fra surveyen, jf. figur 7:1 (se næste 
side), hvor næsten 70 pct. af de syddanske virksomheder svarer, at medarbejderne i meget høj eller i 
høj grad anvender engelsk i deres daglige virke.  
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Figur 7.1: I hvor høj grad anvender medarbejderne i din virksomhed engelsk som sprog i deres daglige virke? 

Kilde: Survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
n: 88 

 
Som det fremgår af figur 7.2 nedenfor, så vurderer tre ud af fire af de adspurgte syddanske virksom-
heder også, at det i meget høj grad eller i høj grad er vigtigt, at nyansatte ingeniører kan begå sig på 
engelsk. Dermed underbygger surveyresultaterne de kvalitative findings, der peger på betydningen af at 
kunne begå sig på engelsk. 

Figur 7.2: I hvor høj grad anser du og din virksomhed beherskelsen af engelsk sprog og fagudtryk blandt kom-
mende nyansatte ingeniører som vigtig? 

Kilde: Survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
n: 87 

 
Flere af informanterne bemærker samtidig, at fagtermerne og alt undervisningsmaterialet på elektro-
nikområdet vil være på engelsk, og derfor vil det være oplagt også at undervise på engelsk. Det betyder 
dog også, at selvom undervisningen ikke foregår på engelsk, så vurderer flere af virksomhederne, at 
de studerende alligevel vil kunne opnå de nødvendige sproglige færdigheder på engelsk på studiet, 
herunder kendskab til engelske fagtermer, selvom der ikke direkte undervises på engelsk. 

Et sidste argument, der fremhæves blandt flere af interviewpersonerne, for hvorfor uddannelsen skal 
tilrettelægges på engelsk, er, at det vil øge rekrutteringsgrundlaget for ingeniøruddannelserne og her-
efter virksomhederne i lokalområdet, da det giver mulighed for at udenlandske studerende kan studere 
uddannelserne. 
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”Det er ganske fint for os med engelsk. Det gør at uddannelsen kan rekruttere fra et større om-
råde, og det er en fordel for os.” (CEO i stor virksomhed) 

Nogle af informanterne nævner i samme ombæring, at den gamle uddannelse på området måtte lukke, 
da det på daværende tidspunkt var for svært at tiltrække tilstrækkeligt med danske studerende til ud-
dannelsen. En pointe i den forbindelse er også, at SDU med engelsk som undervisningssprog vil kunne 
tiltrække kvalificerede undervisere fra udlandet til uddannelserne i elektronik. 

Nogle af informanterne kan både se fordele ved dansk og engelsk, mens en enkelt interviewperson 
direkte nævner, at vedkommende foretrækker, at undervisningssproget bliver dansk. Bekymringerne 
for at tilrettelægge uddannelsen på engelsk går primært på, om det vil gå udover fagligheden, hvis 
uddannelserne gennemføres på engelsk. Både for de studerende, der måske særligt i begyndelsen af 
studierne, vil skulle kæmpe med en sprogbarriere, mens enkelte andre informanter udtrykker bekym-
ring for om underviserne er tilstrækkeligt kvalificerede til at undervise på engelsk. 

Helt overordnet er det dog vigtigt at fremhæve, at en klar majoritet foretrækker engelsk, mens der 
kun er er en enkelt interviewperson, der decideret argumenterer for at undervisningen skal gennem-
føres på dansk. 

Virksomhedernes ønsker om samarbejde 
Som en del af de gennemførte interview er virksomhederne blevet spurgt om, hvorvidt de ville være 
interesseret i at støtte de nye ingeniøruddannelser via praktik, opgavesamarbejder og lignende. Her 
svarer alle virksomheder på nær en virksomhed, at de i forskelligt omfang er interesserede i at indgå 
i samarbejder med de nye uddannelser på SDU. Den virksomhed, der ikke svarede positivt på 
spørgsmålet, vil gerne have praktikanter på sigt, men pt. har de for travlt til at tage praktikanter ind.  

Udover samarbejde via praktikforløb og opgavesamarbejder, foreslår virksomhederne også, at de 
kunne være interesserede i at understøtte de nye uddannelser via gæsteforelæsninger og lignende akti-
viteter, hvor virksomheden stiller dens kompetencer til rådighed.  

Fra en række af virksomhederne nævnes det endvidere, at det vil øge deres mulighed for at indgå i 
samarbejder, hvis det kan foregå på engelsk, da en stor del af deres medarbejderressourcer er engelsk-
talende.  

Afslutningsvis er der en enkelt af informanterne, der påpeger, at opgavesamarbejder er mest interes-
sant for virksomheden, hvis det foregår på universitetsspecialeniveau, da det først er her, hvor det 
faglige niveau bliver tilstrækkelig højt til, at det kan få reel indvirkning i deres virksomhed. Det ændrer 
dog ikke ved, at de interviewede virksomheder bredt set er positivt indstillet på at samarbejde med de 
eventuelle nye uddannelser i elektronik. 

 



 

63 
 

Analyse af landskabet for industriel elektronik med afsæt i energieffektive teknologier 

7.2 EFTERSPØRGSLEN PÅ ELEKTRONIKINGENIØRER 

Som en del af spørgeskemaundersøgelsen blev virksomhederne bedt om at vurdere, hvorvidt de for-
venter at antallet af ingeniører, der arbejder med elektronik i virksomheden, vil stige eller falde frem 
mod 2025. Som det fremgår af figur 7.3 nedenfor, så svarer to tredjedele af de syddanske virksomhe-
der, at de forventer, at øge antallet af ingeniører, der arbejder med elektronik frem mod 2025. På 
landsplan svarer halvdelen af virksomhederne, at de forventer at antallet af elektronikingeniører i virk-
somheden vil stige. Dermed kan efterspørgslen efter ingeniører med kompetencer inden for 
elektronik også forventes at stige. 

Figur 7.3: Forventer virksomheden, at antallet af ansatte ingeniører (diplomingeniør og civilingeniør), der arbej-
der med elektronik frem mod 2025 vil... 

Kilde: Survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
n: 89 

 
Dermed peger spørgeskemaundersøgelsen på, at elektronikområdet er et område, hvor der forventes 
en øget efterspørgsel på medarbejdere. Det harmonerer også med de kvalitative interview, der som 
tidligere beskrevet viser en efterspørgsel på ingeniører med højt specialiserede kompetencer på elek-
tronik området.  

De kvantitative data viser også, jf. figur 7.4 (se næste side), at over halvdelen af de danske såvel som 
syddanske virksomheder allerede nu har elektronik ingeniører ansat i virksomheden. 
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Figur 7.4: Hvor mange ingeniører, der arbejder med elektronik, har virksomheden i alt haft ansat de seneste 3 
måneder? 

Kilde: Survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
n: 89 

 
I spørgeskemaundersøgelsen har virksomhederne også angivet, hvor mange ledige ingeniørstillinger 
virksomheden har haft de sidste tre måneder. Her viser data – som det fremgår af figur 7.5 nedenfor, 
at næsten halvdelen af de syddanske virksomheder har haft ledige ingeniørstillinger i løbet af det sidste 
kvartal.  

Figur 7.5: Hvor mange ledige ingeniørstillinger har din virksomhed i alt haft de seneste 3 måneder? 

Kilde: Survey med virksomheder inden for branchen industriel elektronik, Oxford Research 
n: 90 

 

Et centralt forhold, som flere af informanterne fra de syddanske virksomheder påpeger, er, at det kan 
være svært for dem at rekruttere tilstrækkeligt specialiseret arbejdskraft på elektronikområdet. 
Størstedelen af de nuværende specialister på området uddannes andre steder i landet – bl.a. Aalborg 
Universitet og på DTU i København, og her oplever virksomhederne, at det kan være svært at til-
trække de færdige dimittender til Region Syddanmark. 

”Vi er ret afhængige af, at der er et godt uddannelsesmiljø i området, da det er svært at få de 
unge til at flytte sig, når de er færdige. Vi rekrutterer primært lokalt. Vi er også åbne over for 
at rekruttere fra Aarhus og Aalborg, men vi har bare erfaring med, at det kan være svært at 

flytte folk.” (HR-manager i større virksomhed) 
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En række af informanterne nævner, at de foreslåede uddannelser minder om dem, som man kender 

fra Aalborg Universitet og DTU, men at det alligevel er helt centralt for deres rekrutteringsmu-

ligheder, at elektronikingeniørerne uddannes lokalt. På nuværende tidspunkt er der således 

mangel på specialiserede ingeniøruddannelser lokalt, og derfor betragter de det, som meget positivt 

for deres fremtidige rekrutteringsmuligheder, hvis der udbydes en specialiserede ingeniøruddannelser 

på elektronikområdet regionalt i Syddanmark. 

Det er afslutningsvis vigtigt at understrege, at den positive holdning til et lokalt udbud af nye uddan-

nelser i elektronik både gælder for diplom- og civilingeniøruddannelserne. Generelt er der ikke den 

store variation i virksomhedernes vurdering af de to uddannelser, som der for begge uddannelsers 

vedkommende udtrykkes tilfredshed med. De fleste virksomheder vurderer, at de vil få behov for 

begge typer af uddannelser, mens enkelte nævner, at det særligt er den mere specialiserede civilin-

geniøruddannelse, der har deres interesse. I forhold til det faglige indhold, har respondenterne en 

naturlig forståelse af, at der ikke er mulighed for den samme specialisering på diplomuddannelsen, 

som der er på civilingeniøruddannelsen, men det ændrer ikke ved, at de er positivt indstillet over for 

begge uddannelsers tiltænkte erhvervssigte. 
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www.nanosyd.dk 

rollflex.eu 

www.powerlab.dk 

energiforskning.dk 

www.powerlab.dk 

www.statensnet.dk 

project-carpediem.eu og interreg5a.eu 

Innovationsfonden.dk 

regionalt.erhvervsstyrelsen.dk 

www.ecpe.org 

www.tuv-nord.com 

www.tuev-nord.de 

www.es.fh-flensburg.de 

www.tuhh.de 

cgi.tu-harburg.de 

www.isit.fraunhofer.de 

www.pe.tf.uni-kiel.de 

www.fh-kiel.de 

www.haw-hamburg.de 
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8.2 OVERSIGT OVER INTERVIEWRESPONDENTER 

Danmark 
Følgende har deltaget i kvalitative interview blandt udvalgte videns- og forskningsinstitutioner, orga-
nisationer og virksomheder i Danmark.  

Videns- og forskningsinstitutioner og organisationer Virksomheder 

Morten Nymand, SDU Bjarne Ravn Sørensen, Agramkow Fluid Systems A/S 

Frede Blaabjerg, AAU Ken Rønnow, Danfoss A/S 

Michael A.E. Andersen, DTU Claus Petersen, Danfoss Silicon Power GmbH 

Søren Linderoth, DTU Kristian Strand, Danfoss Cooling 

Farshad Moradi, AU Niels Gade, Danfoss Drives 

Adam Lebech, DI ITEK (DI Digital) Flemming Bundgaard, LEGO 

Gert Friis Eriksen, IDA E og Grundfos Lars Ulrik Hune, Hune Power Systems ApS 

Juan Farré, Force Technology (tidl. DELTA) Henning Therkildsen, Therkildsen Development 

 Lars Bech Rasmussen, Schneider Electric 

 Nicolai Nexus, Gram Equipment 

 Henning Kristensen, Lodam 

 Morten Kjær Hansen, Siemens Flow Instruments 

 Rasmus Banke, Banke Electrotrans 

 Claus Moos, CCM Electronic Engineering 

 Michael Kantstrup Jensen, KVM Genvex 

 Kjeld Pharao, Damm Cellular Systems A/S 

 
Følgende har deltaget i kvalitative interview vedr. SDU’s potentielt nye ingeniøruddannelser i elektro-
nik i Sønderborg. 

Virksomheder 

Kristian Strand, Danfoss Cooling 

Niels Gade, Danfoss Drives 

Nicolai Nexus, Gram Equipment 

Henning Kristensen, Lodam 

Morten Kjær Hansen, Siemens Flow Instruments 

Rasmus Banke, Banke Electrotrans 

Claus Moos, CCM Electronic Engineering 

Michael Kantstrup Jensen, KVM Genvex 

Kjeld Pharao, Damm Cellular Systems A/S 

Marianne Plougstrup, Agramkow Fluid Systems A/S 

Thomas Slivsgaard, Converdan 

Peter Johannes, Danfoss A/S / Danfoss sensor udvikling 

Atli Benonysson, Danfoss Heating 

Lars Althof, Danfoss Power Solutions 

Michael Tønnes, Danfoss Silicon Power GmbH 

Lars Bo Kjøng-Rasmussen, Niko Servodan A/S 

Poul Arne Jessen, PAJ group A/S 

Svend Erik Knudsen Jensen, Linak 

Christen Espersen, Minibooster Hydraulics 

Allan Kaczmareck, Swipbox 

Erling Duus, Brødrene Eegholm A/S 

Thorkild Kvisgaard, Grundfos 
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Schleswig-Holstein og Hamborg 
Der er blevet gennemført kvalitative interview med repræsentanterne for videns- og forskningsinsti-
tutioner og organisationer, mens der er blevet gennemført strukturerede interview med repræsentan-
terne for virksomhederne (anonyme). 

Videns- og forskningsinstitutioner og organisationer Virksomheder 

Prof. Dr.-Ing. Marco Liserre, Institute of Electrical Engineering 
and Information Technology (EE&IT), Christian-Albrechts-Uni-
versität-zu-Kiel Nordham Gmbh 

Prof. Dr. rer. nat. Ronald Eisele, Institut für Mechatronik, Fach-
hochschule Kiel HSK GmbH International 

Prof. Dr.-Ing. Klaus Lebert, Institut für Mechatronik, Fach-
hochschule Kiel Moeller - Preussler Transformatoren Gmbh 

Prof. Dr. Ralf Dudde, Fraunhofer Institut for Silicon Technology 
(ISIT) Dot Gmbh & Co. KG 

WATT 2.0 Byok Gmbh 

Jan Luca Plewa, Director ‘International Projects’, Erneuerbare 
Energien Hamburg – Cluster Agency GmbH Fienemann Torpedo Gmbh 

 Hans Backens Elektronik Gmbh 

 Emv Electronic Service Gmbh 

 GeoServe - Angewandte Geophysik 

 Mba Instruments Gmbh 

 Elektro-Borns Gmbh & Co. Kg 

 Röttmer EEV 

 Labkotec Gmbh 

 Optonaval Gmbh 

 Bsb Automation Gmbh 

 

8.3 INFO OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 

En del af dataindsamlingen i analysen er gennemført på baggrund af en webbaseret survey (Enalyzer) 
med virksomheder inden for branchen industriel elektronik i Danmark, hvor det primære formål har 
været at afdække virksomhedernes vækstforventninger og barrierer, deres arbejde med F&U, innova-
tion og forretningsudvikling, deres behov for ny viden og forskning, uddannelse og kompetence og 
testfaciliteter og laboratorier inden for industriel elektronik samt samarbejde med andre virksomheder, 
vidensinstitutioner og over den dansk-tyske grænse. 

Surveyen blev sendt ud til 1.232 identificerede virksomheder89 inden for branchen industriel elektronik 
(304 virksomheder i Region Syddanmark og 928 i det øvrige Danmark), hvoraf 103 virksomheder 
deltog i surveyen (37 i Region Syddanmark og 66 i det øvrige Danmark). Det giver en svarprocent på 
8 pct. i hele Danmark og en svarprocent i blandt virksomheder i Region Syddanmark på 12 pct. 

                                                 
89 Fratrukket returmails via Enalyzers returmailsystem.  
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I Region Syddanmark har bl.a. virksomhederne Danfoss Power Electronics A/S (Danfoss Drives), 
Linak A/S og Siemens A/S Flow Instruments svaret på spørgeskemaundersøgelsen. I alt er der i 2017 
mere end 3.100 ansatte hos virksomhederne i Region Syddanmark inden for branchen industriel elek-
tronik, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaundersøgelsen er desuden blevet 
besvaret af bl.a. Danfoss A/S, som ikke hører inden for denne analyses definition og afgræsnings af 
branchen industriel elektronik. Danfoss A/S har 2.600 ansatte i Nordborg. Op mod 25 pct. af Danfoss 
A/S’ aktiviteter kan henføres til industriel elektronik ifølge Danfoss A/S. Samlet repræsenterer de 
virksomheder, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen således procentuelt en større del af de be-
skæftigede inden for industriel elektronik i Region Syddanmark, end set i forhold til andelen af virk-
somheder, der har svaret. 

Tilgangen har været at invitere bredt og dermed give så mange virksomheder som muligt mulighed at 
besvare spørgeskemaet. De virksomheder, der har svaret, er ikke nødvendigvis repræsentative for den 
samlede population, men til gengæld de virksomheder, som har prioriteret at svare og give deres vur-
dering af diverse forhold og bidrage med deres erfaringer og holdninger til en række vigtige spørgsmål. 
I det, at resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen ikke er repræsentative, kan resultaterne heraf ikke 
betragtes som gældende for hele populationen. I kombination med det øvrige data fra interview, regi-
sterdata og skriftligt materiale er datagrundlaget samlet set ganske solidt set i forhold til, hvis spørge-
skemaundersøgelsen står alene. 

 

8.4 METODENOTAT FOR DEN KVANTITATIVE KORTLÆNING 

I dette afsnit gennemgås de forskellige faser og metodevalg i den kvantitative kortlægning. 

Arbejdsdefinition og afgrænsning af branchen Industriel elektronik 
På opstartsmødet d. 30.3.2017 med deltagelse af CLEAN, Region Syddanmark, SDU og Oxford Re-
search blev følgende drøftet ift. en arbejdsdefinition og afgrænsning af branchen for industriel elek-
tronik med afsæt i energieffektivitet til brug for afdækning af bl.a. antallet af virksomheder, antal an-
satte, omsætning, værditilvækst og eksport: 

• At undersøgelsen afgrænser sig til elektronikindustrien og særligt producenter inden for elektro-
nikindustrien, herunder producenter af elektroniske komponenter og producenter af systemer, der 
primært består af elektroniske komponenter. Dvs. at virksomheder, der fx producerer systemer, 
hvor elektronik er en lille del, ikke er en del af populationen.  

• At producenter af elektronik ikke meningsfuldt kan opdeles ift. om de har afsæt i energief-
fektive og ikke-energieffektive teknologier, da de ikke nødvendigvis kan styre, hvor deres 
produkter i sidste ende anvendes. I forlængelse heraf, at elektronik producenter per definition som 
oftest i praksis har afsæt i energieffektive teknologier, der i dag stilles store krav til energieffektivitet 
til både industriel elektronik såvel som i langt det meste forbruger elektronik. 
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På den baggrund blev følgende arbejdsdefinition for branchen anvendt i analysen. 

Note: Antagelsen om at energieffektivitet, som hovedregel, er et vigtigt parameter eller element i ovenstående produkter, 
understøttes af, at ca. 50 pct. af virksomheder i surveyen svarer ’i meget høj grad/i høj grad’ til spørgsmålet, mens ca. 20 
pct. svarer ’i nogen grad’. 

 

De 27 udvalgte NACE branchekoder 
Med udgangspunkt i ovenstående arbejdsdefinition undersøgte Oxford Research, hvilke brancheko-
der, der kan være relevante at lave udtræk på til virksomhedskortlægningen. Flere branchekoder end 
nedenstående er blevet gennemgået manuelt dvs., at de 5-10 største virksomheder inden for den en-
kelte branchekode blev gennemgået via internetsøgning på hjemmesider. De branchekoder, der ikke 
er medtaget, er vurderet ikke relevante. Dette skyldes, at branchen ikke eller kun i mindre grad dækker 
over virksomheder, der fremstiller egentlige elektroniske (elektrisk ledende) komponenter og/eller, at 
energieffektivitet ikke antages per se at være et vigtigt parameter i de produkter branchen dækker over. 
Listen med branchekoder blev præsenteret, gennemgået og godkendt på midtvejsmødet d. 3.5.2017 
med deltagelse af CLEAN, Region Syddanmark, SDU og Oxford Research. 

261100  Fremstilling af elektroniske komponenter og plader  

261200  Fremstilling af printplader o.l.  

262000  Fremstilling af computere og ydre enheder  

263000  Fremstilling af kommunikationsudstyr  

264000  Fremstilling af elektronik til husholdninger  

265100  Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol  

271100  Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere  

271200  Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater  

272000  Fremstilling af batterier og akkumulatorer  

273200  Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler  

274000  Fremstilling af elektriske belysningsartikler  

275100  Fremstilling af elektriske husholdningsapparater  

279000  Fremstilling af andet elektrisk udstyr  

281300 Fremstilling af andre pumper og kompressorer 

282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 

282300 Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) 

Arbejdsdefinition på branchen for industriel elektronik med afsæt i energieffektivitet 

Producenter af elektroniske komponenter og delsystemer samt producenter af samlede systemer, som primært består af elektroniske 
delkomponenter og drives og styres af elektrisk energi (ofte en kombination af hardware og software). Herunder producenter af: 

• Invertere, aktuatorer, elektriske motorer, generatorer, transformere, elektriske pumper og kompressorer 

• Komponenter og systemer inden for elektronisk styring samt elektriske sensorer 

• Elektriske komponenter og systemer til køling, opvarmning og temperaturkontrol 

• Computere og elektronisk kommunikationsudstyr  

• Elektriske belysningsartikler  

• Elektriske transportmidler, maskiner og husholdningsapparater 
 

Det er antagelsen at energieffektivitet, som hovedregel, er et vigtigt parameter eller element i ovenstående produkter. 
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282400 Fremstilling af motordrevet håndværktøj 

282500 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) 

282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 

284100 Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner 

284900 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner 

289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien 

289400 Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder 

289500 Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap 

289600 Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi 

293100  Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer  

309900 Fremstilling af andre transportmidler i.a.n. 

 

Registerdata 
Registerdata til analysen er indhentet fra flere kilder. Registerdata vedr. danske virksomheder inden 
for ovenstående 27 NACE branchekoder er indkøbt og indhentet fra Danmarks Statistik, mens regi-
sterdata vedr. virksomheder i Schleswig-Holstein og Hamborg inden for ovenstående 27 NACE bran-
chekoder er indkøbt og indhentet fra hhv. Statistikamt Nord og Experian/Bureau van Dijk. 

Danmarks Statistik 

De anvendte registerdata fra Danmarks Statistik er indkøbt som en særkørsel fra Danmarks Statistik 
(se beskrivelse nedenfor). Det har været et vigtigt kriterium, at data er fra de mest valide registre. Det 
betyder samtidig, at data er nogle år forsinkede pga. Danmarks Statistisk arbejde med at validere data. 
I det følgende redegøres for Danmarks Statistiks beskrivelse af leverance, datagrundlag og datakontrol. 

For de udvalgte DB07-branchekoder aggregeret til en samlet gruppe har Danmarks Statistik leveret 
tabeller for årene 2010, 2012 og 2014 med følgende variable fordelt på de fem administrative regioner 
i Danmark:  

• Antal virksomheder 

• Total omsætning  

• Antal ansatte 

• Total eksportværdi 

• Antal eksportaktive virksomheder 

• Total værditilvækst  

Data for antal virksomheder, omsætning, eksportværdi, antal eksportaktive virksomheder og værditil-
vækst er trukket fra firmastatistikken og opdeles på CVR-nummer. Data for antal ansatte trækkes fra 
Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik (RAS) for at undgå filial- og hovedsædeproblemer.  Der er be-
tinget på, at det skal være den primære beskæftigelse og, at de ansatte er i befolkningen ultimo novem-
ber det pågældende år. 

Data er leveret som tabeller i Excel. 
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Datagrundlag: 

• Firmastatistikken90 2010, 2012 og 2014. RAS 2010, 2012 og 2014.  

• Populationen er begrænset til de udvalgte brancher oplyst ovenfor.  

• Eksporten i Firmastatistikken defineres som virksomhedernes samlede salg fratrukket deres 
indenlandske salg, da begrebet eksport ikke længere indgår i firmastatistikken, hvilket det ikke 
har gjort siden 2010. Dette skyldes blandt andet, at der er i 2010 blev indført omvendt beta-
lingspligt, hvilket betyder, at en del salg flyttes fra sælgers til købers momsbetaling. Det tætteste 
er derfor salg i alt (samlet omsætning) fratrukket indenlandsk salg, hvilket er det tilsendte.  

• Kunden bør være opmærksom på, at i opgørelsen af indenlandsk salg indgår kun momsberet-
tigede salg og derfor vil ikke-momsberettigede salg indgå som eksport i de tilsendte tal. Ønskes 
tal for eksporten af varer, er det muligt at lave et udtræk for udenrigshandels vareeksporten, 
men her vil der også være visse forbehold i forhold til indberetninger. 

Datakontrol og kommentarer 

• Det er ikke muligt at kontrollere de dannede tabeller mod offentliggjort statistik. Bemærk 
grundet datakvaliteten offentliggøres variablen ”eksport mv.” ikke for firmastatistikken af 
Danmarks Statistik efter 2011. Variablen er tilgængelig internt i statistikregisteret, men det skal 
understreges, at eksportvariablen er af en sådan kvalitet, at den ikke kan anvendes til analyser, 
dette er specielt gældende for branchegruppe D. Dog vurderer fagkontoret at tages tallene 
med de føromtalte forbehold, er de rimelige til at vurdere niveauet for eksporten for alle bran-
cher undtagen branchegruppe D.  

• Der er ikke konstateret databrud.  

• Der er ikke foretaget diskretion. 

Statistikamt Nord 

For udvalgte de branchekoder91 har Statistikamt Nord leveret registerdata for årende 2011, 2013 og 
2014 med følgende variable fordelt Schleswig-Holstein og Hamborg: 

• Antal virksomheder 

• Antal beskæftigede 

Datagrundlag: 

• Virksomheder med momspligtig omsætning fra varer og tjenesteydelser og / eller som betaler 
socialforsikringsbidrag i de respektive regnskabsår. 

• Antal beskæftigede, der omfattet af fx sygeforsikring og/eller pensionsordning. 

                                                 
90 Data trækkes på hovedbranche. 
91 Statistikamt Nord har anvendt de 27 tilsvarende branchekoder klassificeret ud fra “Klassifikation der Wirtschaf-
tszweige”, der er den tyske version af NACE-standarden. 
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Datakontrol og kommentarer 

• For antal beskæftigede er der inden for brancher med få virksomheder foretaget diskretions-
hensyn i data. 

Experian/Bureau van Dijk 

For de udvalgte DB07-branchekoder har Experian med hjælp fra Bureau van Dijk leveret en liste med 
bl.a. følgende variable fordelt Schleswig-Holstein og Hamborg: 

• Navne på virksomheder 

• Virksomhedens omsætning det seneste år 

• Virksomhedens antal ansatte det seneste år 

Datakontrol og kommentarer 

• For en stor andel af virksomheder indeholder listen ikke data for omsætning og antal ansatte, 
hvilket bl.a. skyldes, at virksomheder i Tyskland ikke på samme måde som i Danmark opgiver 
disse data.  

• Der er samtidig data for virksomheders omsætning og antal ansatte, der er estimater. 
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