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1 Resumé 

Brøndum & Fliess har for Region Midtjylland og Agro Business Park gennemført en kortlægning 
af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland. 
 
I den regionale kortlægning defineres en cleantechvirksomhed som en virksomhed, der udvik-
ler (herunder rådgiver og forsker), fremstiller eller implementerer produkter/ydelser, som bi-
drager til mindst én af følgende fire karakteristika: 
 

• Producere vedvarende energi eller materialer 
 

• Reducere brugen af naturressourcer ved effektiv ressource-/ eller energiudnyttelse 
 

• Begrænse skadevirkningerne, der forårsages af fossile energikilder 
 

• Reducere forureningsproblemer gennem produkter, processer og/eller rådgivning 
 
Hovedresultater 

• De i alt 349 cleantechvirksomheder i Region Midtjylland havde i alt godt 28.500 medar-
bejdere i 2010 i Danmark. Godt halvdelen af medarbejderne er beskæftiget med clean-
tech.  

 
• Siden 2005 er der sket en stigning på omkring 37 % blandt cleantechvirksomhedernes 

medarbejdere. De største stigninger i antal cleantechmedarbejdere sker blandt gruppen 
af små og mellemstore virksomheder: Blandt de mellemstore virksomheder stiger an-
tallet med 77 % og blandt de små virksomheder med under 50 ansatte stiger antallet af 
cleantechmedarbejdere med 50 % i perioden 2005-2010 

 
• De relativt få, store virksomheder tegner sig for ca. 19.800 medarbejdere, svarende til 

knap 70 % af samtlige medarbejdere i regionens cleantechvirksomheder 
 

• Den samlede omsætning blandt de 349 virksomheder er i 2010 estimeret til minimum 
80,8 mia. kr., hvilket er en stigning på omkring 38 % i forhold til 2005 
 

• De to største cleantechområder i Region Midtjylland er Grøn/vedvarende energiproduk-
tion, hvilket over halvdelen af virksomhederne beskæftiger sig med, og Effektivisering 
af energiforbrug, hvor 30 % af virksomhederne er beskæftiget 

 
• Størstedelen af virksomhederne forventer vækst inden for cleantechdelen af deres for-

retning de kommende år (72 %), hvoraf 32 % forventer markant vækst (en vækst på 
minimum 75 %) 

 
Kendetegn ved Region Midtjyllands cleantechvirksomheder 

Det primære cleantechområde i Region Midtjylland er Grøn/vedvarende energiproduktion, hvil-
ket over halvdelen af virksomhederne beskæftiger sig med. Dernæst kommer cleantechområ-
det Effektivisering af energiforbrug, hvor 30 % af virksomhederne er beskæftiget. Opgøres 
cleantechområderne ud fra antal medarbejdere i stedet for antal virksomheder, ændrer det 
ikke på hvilke cleantechområder, der er de primære i regionen. Dette betyder, at energiområ-
derne er større end miljøområderne, målt på beskæftigelse og antal virksomheder, i Region 
Midtjyllands cleantechvirksomheder. 
 
Efter cleantechvirksomhedernes egen vurdering er deres produkter/ydelser især kendetegnet 
ved at være mere originale end konkurrenternes produkter/ydelser og af bedre kvalitet. Der-
udover er det et kendetegn for omkring halvdelen af cleantechvirksomhederne, at de anvender 
den nyeste teknologi, og at deres produkter er nicheprodukter. 
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Fokusteknologier 
I Region Midtjylland er der i denne kortlægning især fokuseret på fem teknologier: Biomasse-
energi, Biogas, Biobrændstof, Fjernvarme og Elbiler. Fokus på disse teknologier skyldes, at der 
dels ønskes mere dybtgående viden om antal virksomheder og antal beskæftigede inden for de 
valgte teknologier, dels at det forventes, at især biomasse- og fjernvarmevirksomhederne er 
centrale hvad angår beskæftigelsespotentialer, specielt når disse ses i et underleverandørper-
spektiv.  
 
De fem teknologier kaldes i kortlægningen fokusteknologier. Disse befinder sig inden for clean-
techområderne Grøn/vedvarende energiproduktion og Energiinfrastruktur og – distribution. 
Blandt de virksomheder, der beskæftiger sig med Grøn/vedvarende energiproduktion, beskæf-
tiger flest sig inden for fokusområdet Biomasseenergi, hvor virksomhederne inden for cleante-
chområdet Energiinfrastruktur og –distribution primært beskæftiger sig med Fjernvarme. 
 
Virksomhederne inden for fokusteknologierne beskæftiger omkring 5.000 medarbejdere, hvor-
af ca. 1.200 er beskæftiget med cleantech. Det svarer til, at ca. 23 % af medarbejderne inden 
for fokusteknologierne er beskæftiget med cleantech. Der er således en betydelig lavere andel 
af cleantechmedarbejdere blandt virksomheder med fokusteknologier, set i forhold til cleantec-
hvirksomhederne generelt i Region Midtjylland, hvor ca. 53 % af medarbejderne i cleantech-
virksomhederne beskæftiger sig med cleantech. Der skal imidlertid tages højde for, at beskæf-
tigelsen inden for Fjernvarme udgør omkring 60 % af den samlede beskæftigelse inden for fo-
kusteknologierne, og at der inden for denne teknologi ikke er mange medarbejdere beskæfti-
get med cleantech. 
 
Der er en betydelig større vækst af cleantechmedarbejdere inden for fokusteknologierne, end 
der er inden for cleantechfeltet generelt i Region Midtjylland. Inden for fokusteknologierne var 
der fra 2005 til 2010 en vækst på omkring 89 % cleantechmedarbejdere. 
 
Værdikædeplacering og kunderelationer 
Alle aktiviteter inden for cleantechfeltets værdikæde er repræsenteret i Region Midtjylland. 
 
Knap halvdelen (49 %) af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland rådgiver og tilbyder 
supportservices om cleantechrelaterede emner. Størstedelen af disse virksomheder er også 
placeret andre steder i værdikæden, så rådgivning er kun en del af forretningen.  
 
Godt en tredjedel af virksomhederne (34 %) i Region Midtjylland fremstiller selv cleantechrela-
terede produkter og/eller ydelser, hvor kun 15 % udfører forskning til udvikling af cleantech-
produkter og/eller – ydelser.  
 
Cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland har primært kunderelationer til andre virksom-
heder. Der er med andre ord i høj grad business til business salg inden for cleantech i regio-
nen, idet 91 % af virksomhederne sælger til andre virksomheder. Det drejer sig naturligvis 
ikke kun om salg til andre cleantechvirksomheder, men også salg til andre virksomheder gene-
relt. 
 
Derudover har knap halvdelen (49 %) af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland direkte 
kunderelation til forbrugere, og 43 % af virksomhederne har kunderelation til offentlige institu-
tioner. 
 
Uddannelse 

Andelen af cleantechmedarbejdere med en længevarende, videregående uddannelse og Ph.d 
er relativ lavere i Region Midtjylland sammenlignet med andelen af cleantechmedarbejdere 
med en længevarende, videregående uddannelse og Ph.d i de resterende regioner set under 
ét. 25 % af cleantechmedarbejderne i de resterende regioner har en længevarende, videregå-
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ende uddannelse (herunder Ph.d), hvor dette kun er tilfældet for 15 % af Region Midtjyllands 
cleantechmedarbejdere. 
 
Til gengæld er andelen af cleantechmedarbejdere med en erhvervsuddannelse relativ højere i 
Region Midtjylland sammenlignet med de resterende regioner. 30 % af cleantechmedarbejder-
ne i Region Midtjylland har en erhvervsuddannelse, hvor dette kun er tilfældet for 19 % af 
cleantechmedarbejderne i de resterende regioner.  
 
Nøgleunderleverandøranalyse af fokusteknologier 
Fokusteknologierne indgår i analysen af cleantechvirksomhedernes nøgleleverandører. Nøgle-
underleverandører er defineret som underleverandører, der har en betydelig position og stør-
relse set i forhold til cleantechvirksomhedens forretning og konkurrenceevne. 
 
Nøgleunderleverandørerne til fokusteknologierne er primært mindre virksomheder med 10 til 
50 medarbejdere, og de er kendetegnet ved at være både traditionelle og udviklingsorientere-
de underleverandører. Traditionelle underleverandører er kendetegnet ved, at produktet i høje-
re grad er koordineret mellem virksomheden og underleverandøren. Underleverandørerne kan 
udskiftes, men et underleverandørskift vil koste ressourcer for virksomheden. Udviklingsorien-
teret underleverandører er kendetegnet ved at levere løsninger af høj kompleksitet samt at 
udvikle produkter i samarbejde mellem virksomheden og de pågældende underleverandører. 
Det er forbundet med høje udgifter at udskifte underleverandøren. 
 
Langt de fleste nøgleunderleverandører er producenter (81 %). Derudover udfører henholdsvis 
41 % af nøgleunderleverandørerne rådgivning, og 30 % af nøgleunderleverandørerne udfører 
forskning og udvikling. Dette understreger, at cleantechfeltet består af vidensintensive virk-
somheder, der indgår i en værdikæde med vidensintensive underleverandører. 
 
Nøgleunderleverandørerne konkurrerer primært på pris og kvalitet, hvilket stemmer godt 
overens med virksomhedernes kriterier for valg af nøgleunderleverandører. Dog vægter virk-
somhederne kvaliteten relativt højere end prisen, hvorimod virksomhederne i relation til nøg-
leunderleverandørerne vægter prisen relativt højere end kvaliteten.  
 
Næsten alle virksomhederne har en eller flere nøgleunderleverandører, der er beskæftiget i 
Region Midtjylland (97 %). Det tyder således på, at den fysiske afstand har betydning for val-
get af nøgleunderleverandører. Samtidig har 34 % af virksomhederne nøgleunderleverandører 
i udlandet, hvilket understreger, at virksomhederne også tænker globalt i deres tilgang til un-
derleverandørerne.  
 
Den primære udfordring, som virksomhederne oplever i forbindelse med deres nøgleunderleve-
randører, er en manglende konkurrencedygtig pris hos nøgleleverandørerne. Derudover er 
manglende leveringssikkerhed en anden stor udfordring i forbindelse med virksomhedernes 
nøgleunderleverandører. Især manglende leveringssikkerhed kan blive et væsentligt problem 
for cleantechfeltet generelt i Region Midtjylland, da det kan medføre problemer i hele værdi-
kæden, at der er leveringsusikkerhed i blot ét led. 
 
Innovationsaktiviteter og samarbejder 

Cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland innoverer primært med udgangspunkt i virk-
somhedens egne forsknings- og udviklingsaktiviteter, hvilket er tilfældet for 56 % af virksom-
hederne. Derudover innoverer godt en tredjedel (34 %) af cleantechvirksomhederne i Region 
Midtjylland i samarbejde med deres kunder. Samme billede viser sig, hvis der kun fokuseres 
på de virksomheder, der innoverer med udgangspunkt i virksomhedens egne forsknings- og 
udviklingsaktiviteter. 39 % af de cleantechvirksomheder, som innoverer med udgangspunkt i 
virksomhedens egne forsknings- og udviklingsaktiviteter, innoverer også i samarbejde med 
deres kunder.  
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De tre største samarbejdspartnere inden for forsknings- og vidensinstitutioner for Region Midt-
jyllands cleantechvirksomheder er:  
 

• Teknologisk Institut 
 

• Danmarks Teknologiske Universitet (DTU) 
 

• Aalborg Universitet 
 
Landemarkeder 

Næsten alle Region Midtjyllands cleantechvirksomheder opererer på hjemmemarkedet (97 %), 
og omkring 29 % af virksomhederne har ingen eksportaktiviteter.  
 
Cleantechvirksomhedernes eksport sker primært til de nære markeder som Norden (49 %) og 
Tyskland (40 %).  
 
Udfordringer 

Cleantechvirksomhedernes primære udfordringer er dels offentlige rammevilkår der – efter 
virksomhedernes vurdering - ikke tilstrækkeligt understøtter efterspørgslen, dels manglende 
eksterne finansieringsmuligheder. Dette er udfordringer for henholdsvis 36 % og 35 % af 
cleantechvirksomhederne. Cleantechvirksomhederne ønsker sig en stærkere fokus på grøn 
energi og miljø i den offentlige sektors efterspørgsel og indkøbspraksis. 
 
Derudover oplever en fjerdedel af virksomhederne en manglende national efterspørgsel, hvil-
ket er en væsentlig udfordring, da næsten alle Region Midtjyllands cleantechvirksomheder ope-
rerer bredt på hjemmemarkedet.  
 
35 % af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland ønsker flere tiltag med fokus på afsæt-
ning og markedsindsigt i forbindelse med cleantechaktiviteter, og 33 % af virksomhederne øn-
sker at deltage i cleantechrelaterede udviklingsprojekter. 
 
Vækst- og beskæftigelsesperspektiver 
Cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland har realiseret en betydelig vækst (37 %) siden 
2005 blandt de medarbejdere, der er beskæftiget inden for forretningsområder, som hører un-
der cleantech. Særlig bemærkelsesværdigt er det, at væksten forventes at fortsætte i de næ-
ste par år (72 % af virksomhederne forventer dette). Cleantechvirksomhederne i Region Midt-
jylland har således samlet set bevist, at virksomhederne kan skabe arbejdspladser, og de giver 
samtidig – samlet set – udtryk for, at denne vækst vil fortsætte. 

 
En ny strategisk vej til at indfri disse fortsatte vækstforventninger er, at virksomhederne op-
prioriterer fokus på de internationale markeder. Der er således uopdyrkede markeder, idet ek-
sempelvis 29 % af Region Midtjyllands cleantechvirksomheder ikke har eksport. Hovedparten 
af de virksomheder, som har eksport, er endvidere orienteret mod de nære markeder uden for 
Danmark, dvs. fortrinsvis Norden og Tyskland. Blandt andet virksomheder inden for fokustek-
nologierne forventer at kunne øge deres potentialer i forhold til de nære udenlandske marke-
der. Samlet set er der således et væsentligt eksportpotentiale blandt regionens cleantechvirk-
somheder. 

 
I forhold til at realisere vækstpotentialerne er det et opmærksomhedspunkt, at relativt få af 
cleantechmedarbejderne i regionen har en længerevarende, videregående uddannelse. I takt 
med at virksomhederne realiserer en mere ambitiøs og udfoldet internationaliseringsstrategi er 
det forventeligt, at denne andel vil øges. 
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Regionen råder over store virksomheder, specielt inden for vind, samt en række små og mel-
lemstore virksomheder inden for eksempelvis biomasse og biogas. Regionen er med andre ord 
ikke – set i forhold til de grønne virksomheder – alene afhængig af udviklingen i få store virk-
somheder, men har tillige en betydelig bredde i form af et flertal af små og mellemstore virk-
somheder.    
 
Biomasse er et eksempel på et cleantechområde, der rummer perspektiver i forhold til både at 
skabe arbejdspladser blandt virksomheder inden for biomasse samt i forhold til underleveran-
dører til biomasseanlæg. En central underleverandør bredt til cleantechvirksomhederne er 
jordbrugsvirksomheder, der kan levere råstoffer til biomasseanlæg. Denne værdikæde, der 
muliggør en alternativ anvendelse af råstoffer i jordbruget og højteknologiske biomasseanlæg 
er specielt perspektivfuld for Region Midtjylland. Der er også basis for at afprøve nye innovati-
oner og anlæg direkte med og tæt på den brede kreds af underleverandører. Underleverandø-
rerne er ligeledes potentielle kunder for køb af anlæg, som kan producere lokal energi til jord-
bruget og øvrige kunder gennem anvendelse af egne råstoffer.   
 
Grundlæggende peger kortlægningen på følgende mulige fremadrettede initiativer i forhold til 
markedsrettet innovation: 
 

• Fremme kommercialisering af teknologierne ved at understøtte innovation, gerne i et 
tæt samspil med underleverandører (fx jordbrug) samt kunder (virksomheder og hus-
stande) 

 
• Fokusere på globale markeder og fælles markedsførings- og demonstrationstiltag i et 

samarbejde mellem flere cleantechvirksomheder 
 

• Optimere værdikæden fra råstofproducenter, udviklere til kundevirksomheder. Demon-
stration af værdikæderne og optimering af disse bør være et centralt indsatsområde 
fremover 
 

• Optimere værdikæden til underleverandørerne med fokus på både pris og leveringssik-
kerhed 
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2 Metode – sådan har vi gjort

Dataindsamling og analyseproces i forbindelse med denne kortlægning vil blive beskrevet i 
dette afsnit. De metodiske overvejelser og valg beskrives ligeledes. 
 
I tilrettelæggelsen af analyseprocessen er det vægtet højt i videst muligt udstrækning at sikre
at der i kortlægningen indgår en totalpopulation af regionens cleantechvirksomheder. 
 
Den overordnede tilrettelæggelse af analyseprocessen er vist i nedenstående figur:
 

Figur 1. Analyseproces 

 
Database 

Første led i kortlægningen af cleantechvirksomhe
disse i Brøndum & Fliess’ cleantechdatabase, der omfatter danske cleantechvirksomheder i alle 
fem regioner. Derefter blev databasen til analysen af Region Midtjyllands cleantechvirksomh
der udvidet i samarbejde med opd
 
Databasen er opbygget i løbet af de sidste tre år 
høj validitet, idet databasen løbende fornyes og kvalitetssikres. 
 
Ud fra den valgte cleantechdefinition og operationaliseringen i 8 cleantechområder e
samlingen i opgaven for Region Midtjylland opdelt i to forgreninger 
titativ.  
Datagrundlaget baserer sig på en række kilder:
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• Data, oparbejdet i forbindelse med Brøndum & Fliess’ sidste tre års cleantechanalyser 

for blandt andet Energistyrelsen, DI, Klima- og Energiministeriet og Ministeriet for Børn 
og Undervisning. Endvidere indgår løbende opdatering med udgangspunkt i registrering 
af nye cleantechvirksomheder fra officielle datakilder og medier (herunder Google). 

 
• Data i forbindelse med særskilt survey for Region Midtjyllands cleantechvirksomheder.  

 
• Registerdata via Experian med fokus på omsætning, antal ansatte og overskud blandt 

regionens cleantechvirksomheder i 2010, henholdsvis 2005. 
 

• Telefonisk opfølgning til virksomheder der ikke har svaret gennem survey – eller hvor 
registerdata samt øvrige data ikke er opdaterede eller mangelfulde. I alt er over 200 
virksomheder kontaktet telefonisk for at sikre så detaljerede data som muligt. I nogle 
tilfælde har virksomhederne ikke ønsket at give oplysninger (fx om omsætning), selv 
om virksomhederne naturligvis er garanteret fuld anonymitet, idet kun opdragsgiver og 
Brøndum & Fliess har adgang til virksomhedshenførbare data.  

 
Nedenstående figur illustrerer tankegangen for, hvordan en række forskellige kilder tilsammen 
har skabt datagrundlaget for virksomhedsdatabasen: 
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Figur 2.  Virksomhedsdatabase

 
Der er tale om en dynamisk virksomhedsdatabase, som løbende igennem hel
efter rapportens udfærdigelse) vil blive udbygget.
 
Spørgeskema 

Surveyet var et online spørgeskema udfærdiget med programmet SurveyGizmo. Invitation til 
deltagelse og skriftlige rykkere blev udsendt pr. mail.
 
Opbygningen af spørgeskemaet f
beskrevet i det følgende ud fra en tematisk opdeling, som er skitseret nedenfor. 
 
På den baggrund har 300 virksomheder ud af 349 virksomheder svaret på spørgsmål i den 
selvstændige surveydel, baseret
skemaet og evt. suppleret med et telefonisk interview. De deltagende 300 virksomheder giver 
en tilfredsstillende besvarelsesprocent på 86 for en række spørgsmål. I det omfang, hvor der 
trækkes på analyseresultater fra andre undersøgelser samt i det omfang, hvor virksomhederne 
ikke har ønsket at svare, vil der være en lavere besvarelsesprocent. I alle figurer er redegjort 
for antal deltagende virksomheder. 
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Virksomhedsdatabase 

Der er tale om en dynamisk virksomhedsdatabase, som løbende igennem hel
efter rapportens udfærdigelse) vil blive udbygget. 

Surveyet var et online spørgeskema udfærdiget med programmet SurveyGizmo. Invitation til 
deltagelse og skriftlige rykkere blev udsendt pr. mail. 

Opbygningen af spørgeskemaet foregik i tæt samspil med opdragsgiver. Spørgeskemaet er 
beskrevet i det følgende ud fra en tematisk opdeling, som er skitseret nedenfor. 

På den baggrund har 300 virksomheder ud af 349 virksomheder svaret på spørgsmål i den 
selvstændige surveydel, baseret på enten virksomhedernes egen besvarelse i online spørg
skemaet og evt. suppleret med et telefonisk interview. De deltagende 300 virksomheder giver 
en tilfredsstillende besvarelsesprocent på 86 for en række spørgsmål. I det omfang, hvor der 

lyseresultater fra andre undersøgelser samt i det omfang, hvor virksomhederne 
ikke har ønsket at svare, vil der være en lavere besvarelsesprocent. I alle figurer er redegjort 
for antal deltagende virksomheder.  

Tidligere 
cleantech-
analyser 
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Surveyet var et online spørgeskema udfærdiget med programmet SurveyGizmo. Invitation til 
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beskrevet i det følgende ud fra en tematisk opdeling, som er skitseret nedenfor.  

På den baggrund har 300 virksomheder ud af 349 virksomheder svaret på spørgsmål i den 
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en tilfredsstillende besvarelsesprocent på 86 for en række spørgsmål. I det omfang, hvor der 

lyseresultater fra andre undersøgelser samt i det omfang, hvor virksomhederne 
ikke har ønsket at svare, vil der være en lavere besvarelsesprocent. I alle figurer er redegjort 
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Temaer i spørgeskemaet 

Nedenstående fremgår spørgeskemaets temaer: 
 

• Cleantech-/teknologiområder – med henblik på at kategorisere virksomhederne efter 
disse områder – og dermed give en dybde i analysen.  
 

• Cleantechmedarbejdere – for at kunne kortlægge, hvor meget cleantech udgør som for-
retningsområde i virksomhederne. 
 

• Omsætning og overskud – for at kunne få et overblik over den økonomiske performan-
ce hos cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland. 
 

• Vækst (beskæftigelse) – for at få en vurdering af, hvordan cleantechvirksomhederne i 
Region Midtjylland forventer at klare sig de næste par år. 
 

• Værdikædeplacering – for at kunne kortlægge, hvor i værdikæden cleantechvirksomhe-
derne i Region Midtjylland er placeret. 
 

• Kunderelationer – for at få et indblik i hvilke kunder, cleantechvirksomhederne har rela-
tion til. 
 

• Udfordringer – for at kunne analysere de største forhindringer for potentiel udvikling og 
vækst hos cleantechvirksomhederne. 
 

• Nøgleunderleverandører – for at få et indblik i cleantechvirksomhedernes nøgleunderle-
verandører, herunder hvilke udfordringer cleantechvirksomhederne oplever i forbindelse 
med deres nøgleunderleverandører. Dette er dog kun foretaget for fokusteknologierne. 

 
Ud over ovenstående emner i spørgeskemaet inddrages andre emner i rapporten på baggrund 
af tidligere cleantechanalyser (hovedsagelig data fra en landsdækkende kortlægning af clean-
techvirksomheder i Danmark, den såkaldte Guldæg 2-rapport, med en besvarelsesprocent på 
45). Disse emner fra tidligere rapporter omfatter data om cleantechvirksomhedernes geografi-
ske placering, cleantechprodukternes/-ydelsernes kendetegn, cleantechmedarbejdernes ud-
dannelsesbaggrunde, cleantechvirksomhedernes innovationsaktiviteter og samarbejder, lan-
demarkeder samt cleantechvirksomhedernes forventninger og ønsker til fremtidige cleante-
chaktiviteter. 
 
Rykkere  

Der blev sendt i alt 2 skriftlige rykkere med ca. 1 uges mellemrum til de virksomheder, der 
endnu ikke havde svaret på spørgsmålene. Supplerende blev der taget telefonisk henvendelse 
til samtlige virksomheder, som ikke havde besvaret spørgeskemaet. I den telefoniske kontakt 
blev det forsøgt at finde en personlig indgang til virksomheden, som herefter fik muligheden 
for at besvare spørgeskemaets primære spørgsmål.  
 
Rensning af data 

Indledningsvis blev der foretaget en grundig rensning af data - både surveydata og registerda-
ta. Dette var blandt andet at identificere outliers, hvilket er observationer, der numerisk er 
distanceret i forhold til resten af data.  
 
Derefter blev planlægningen af rapportstrukturen iværksat, herunder udvalgt temaer til rap-
porten ud fra den indsamlede data. Dette blev gjort i dialog med opdragsgiver. 
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Cleantechdefinition 

Kortlægningen er baseret på Brøndum & Fliess’s database over cleantechvirksomheder, omfa
tende 1.300 virksomheder, der er udvalgt ud fra følgend

 
Cleantechvirksomhederne er efterfølgende delt op i to hovedkategorier ”Miljø” og ”Energi”, 
som hver har fire underlæggende cleantechområder:
 

Tabel 1. De 8 cleantechområder

MILJØ 

Bæredygtige materialer  
Affald og genbrug 
Vand og spildevand  
Luft og miljø 
 
Cleantechvirksomhederne kan være beskæftiget inden for flere cleantechområder
og flere af virksomhederne er derfor anført under mere end ét cleantechområde.
indeholder databasen virksomheder, som 
nen til cleantechfeltet er underleverandørernes primære forret
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Kortlægningen er baseret på Brøndum & Fliess’s database over cleantechvirksomheder, omfa
tende 1.300 virksomheder, der er udvalgt ud fra følgende internationale cleantechdefinition:

Cleantechvirksomhederne er efterfølgende delt op i to hovedkategorier ”Miljø” og ”Energi”, 
som hver har fire underlæggende cleantechområder: 

De 8 cleantechområder 

ENERGI 

Grøn energiproduktion  
Effektivisering af energiforbrug 
Energiinfrastruktur  
Energilagring 

Cleantechvirksomhederne kan være beskæftiget inden for flere cleantechområder
og flere af virksomhederne er derfor anført under mere end ét cleantechområde.

databasen virksomheder, som er underleverandører til cleantechfeltet, hvis
til cleantechfeltet er underleverandørernes primære forretningsområde.
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Kortlægningen er baseret på Brøndum & Fliess’s database over cleantechvirksomheder, omfat-
e internationale cleantechdefinition: 

 

Cleantechvirksomhederne er efterfølgende delt op i to hovedkategorier ”Miljø” og ”Energi”, 

Effektivisering af energiforbrug  

Cleantechvirksomhederne kan være beskæftiget inden for flere cleantechområder samtidigt, 
og flere af virksomhederne er derfor anført under mere end ét cleantechområde. Derudover 

rer til cleantechfeltet, hvis relatio-
ningsområde. 
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3 Geografisk fordeling 

I Danmark er der i alt omkring 1.300 virksomheder, som enten helt eller delvist beskæftiger 
sig med cleantech. I nedenstående figur ses det, hvordan de danske cleantechvirksomheder er 
placeret inden for de fem regioner.
  

Figur 3. Geografisk fordeling af de danske cleantechvirksomheder

 
I figuren ses det, at 27 % af virksomhederne er lokaliseret i Region Midtjylland. Region Midtjy
land er kun – hvad angår antallet cleantechvirksomheder 
cleantechområdet, idet 35 % af de danske cleantechvirksomheder er placeret i Region Hove
staden. Det skal bemærkes, at figuren oven for ikke opgør antallet af beskæftigede, men alene 
antallet af cleantechvirksomheder, fordelt på de fem regioner. 
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I Danmark er der i alt omkring 1.300 virksomheder, som enten helt eller delvist beskæftiger 
sig med cleantech. I nedenstående figur ses det, hvordan de danske cleantechvirksomheder er 
placeret inden for de fem regioner. 

Geografisk fordeling af de danske cleantechvirksomheder 

I figuren ses det, at 27 % af virksomhederne er lokaliseret i Region Midtjylland. Region Midtjy
hvad angår antallet cleantechvirksomheder - overgået af Region Hovedstaden på 

echområdet, idet 35 % af de danske cleantechvirksomheder er placeret i Region Hove
staden. Det skal bemærkes, at figuren oven for ikke opgør antallet af beskæftigede, men alene 
antallet af cleantechvirksomheder, fordelt på de fem regioner.  
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I Danmark er der i alt omkring 1.300 virksomheder, som enten helt eller delvist beskæftiger 
sig med cleantech. I nedenstående figur ses det, hvordan de danske cleantechvirksomheder er 

 

 

I figuren ses det, at 27 % af virksomhederne er lokaliseret i Region Midtjylland. Region Midtjyl-
overgået af Region Hovedstaden på 

echområdet, idet 35 % af de danske cleantechvirksomheder er placeret i Region Hoved-
staden. Det skal bemærkes, at figuren oven for ikke opgør antallet af beskæftigede, men alene 



Kortlægning af cleantechvirksomheder i Region Midtjylland

4 Beskæftigelse 

Cleantechfeltet i Danmark er generelt kendetegnet ved små virksomheder med under 50 me
arbejdere. I følgende figur ses det, hvordan cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland fo
deler sig efter størrelse: 
 

Figur 4. Cleantechvirksomhederne i Region M
relse 

 
Det ses, at det generelle billede af cleantechvirksomhederne også gør sig gældende i Region 
Midtjylland, da 76 % af regionens cleantechvirksomheder har under 50 medarbejdere. Kun 8 
% af cleantechvirksomhederne 
er der dog relativt flere mellemstore og store virksomheder inden for cleantechfeltet i Region 
Midtjylland, end der er generelt i Danmark. Generelt i Danmark er der blot omkring 3 % vir
somheder med minimum 50 medarbejdere
Midtjylland enten er mellemstore eller store virksomheder.
 
Ovenstående figur er en fordeling af cleantechvirksomhederne ud fra virksomhedsstørrelse. I 
den efterfølgende tabel er virksomhederne inden for de tre størrelseskategorier delt ud på a
tal medarbejdere generelt samt cleantechmedarbejdere 
rummer en konservativ opgørelse, da det ikke har været muligt at få et konkrete beskæftige
sestal for samtlige cleantechvirksomheder i regionen, hvilket dog primært er tilfældet ved de 
helt små virksomheder. Nedenstående tabel skal altså ses som et minimum for beskæftigelsen 
inden for cleantech i Region Midtjylland:
  

                                           
1 Kilde: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR388_2.pdf
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Cleantechfeltet i Danmark er generelt kendetegnet ved små virksomheder med under 50 me
arbejdere. I følgende figur ses det, hvordan cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland fo

Cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland fordelt på virksomhedsstø

Det ses, at det generelle billede af cleantechvirksomhederne også gør sig gældende i Region 
Midtjylland, da 76 % af regionens cleantechvirksomheder har under 50 medarbejdere. Kun 8 
% af cleantechvirksomhederne er store virksomheder med over 250 medarbejdere. Imidlertid 
er der dog relativt flere mellemstore og store virksomheder inden for cleantechfeltet i Region 
Midtjylland, end der er generelt i Danmark. Generelt i Danmark er der blot omkring 3 % vir

ed minimum 50 medarbejdere1, hvor 25 % af cleantechvirksomhederne i Region 
Midtjylland enten er mellemstore eller store virksomheder. 

Ovenstående figur er en fordeling af cleantechvirksomhederne ud fra virksomhedsstørrelse. I 
rksomhederne inden for de tre størrelseskategorier delt ud på a

tal medarbejdere generelt samt cleantechmedarbejdere – både i år 2010 og 2005. Tabellen 
rummer en konservativ opgørelse, da det ikke har været muligt at få et konkrete beskæftige

mtlige cleantechvirksomheder i regionen, hvilket dog primært er tilfældet ved de 
helt små virksomheder. Nedenstående tabel skal altså ses som et minimum for beskæftigelsen 
inden for cleantech i Region Midtjylland: 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR388_2.pdf. 
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Cleantechfeltet i Danmark er generelt kendetegnet ved små virksomheder med under 50 med-
arbejdere. I følgende figur ses det, hvordan cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland for-

idtjylland fordelt på virksomhedsstør-

 

Det ses, at det generelle billede af cleantechvirksomhederne også gør sig gældende i Region 
Midtjylland, da 76 % af regionens cleantechvirksomheder har under 50 medarbejdere. Kun 8 

er store virksomheder med over 250 medarbejdere. Imidlertid 
er der dog relativt flere mellemstore og store virksomheder inden for cleantechfeltet i Region 
Midtjylland, end der er generelt i Danmark. Generelt i Danmark er der blot omkring 3 % virk-

, hvor 25 % af cleantechvirksomhederne i Region 

Ovenstående figur er en fordeling af cleantechvirksomhederne ud fra virksomhedsstørrelse. I 
rksomhederne inden for de tre størrelseskategorier delt ud på an-

både i år 2010 og 2005. Tabellen 
rummer en konservativ opgørelse, da det ikke har været muligt at få et konkrete beskæftigel-

mtlige cleantechvirksomheder i regionen, hvilket dog primært er tilfældet ved de 
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Tabel 2. Beskæftigelse i cleantechvirksomhederne 
2005 

  
Medarbej-
dere 2010

Små virksomhe-
der (Under 50) 2.358 

Mellemstore 
virksomheder 
(50-250) 

6.283 

Store virksom-
heder (Over 
250) 

19.780 

Total 28.421 

 
Cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland beskæftiger omkring 28.500
dere, hvoraf omkring 15.000-15.500 er beskæftiget med cleantech. Dette svarer til at ca. 53 
% af medarbejderne i regionens cleantechvirksomheder er beskæftiget med cleantech. 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at selv om der ikke er mange af de helt store virkso
blandt regionens cleantechvirksomheder, beskæftiger de omkring to
medarbejderne i Region Midtjylland.
 
Nedenstående figur illustrerer væksten i beskæftigelsen generelt i cleantechvirksomhederne 
sammenlignet med væksten i clean
 

Figur 5. Vækst i beskæftigelse 

 
Det fremgår, at der fra 2005 til 2010 var en vækst på omkring 37 % cleantechmedarbejdere i 
Region Midtjylland. Noget af denne vækst skal dog tilskrives,
beskæftiger sig med cleantech i 2010 i forhold til 2005. Omkring en sjettedel af virksomhede
ne, som beskæftiger sig med cleantech i 2010, var ikke etableret i 2005. Dette drejer sig imi
lertid primært om små virksomheder
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Beskæftigelse i cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland 

j-
dere 2010 

Medarbej-
dere 2005 

Vækst 
Cleantech-
medarb. 

2010 

1.898 24 % 1.544 

5.028 25 % 2.729 

16.583 19 % 10.902 

23.509 21 % 15.175 

Cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland beskæftiger omkring 28.500
15.500 er beskæftiget med cleantech. Dette svarer til at ca. 53 

% af medarbejderne i regionens cleantechvirksomheder er beskæftiget med cleantech. 

Det er bemærkelsesværdigt, at selv om der ikke er mange af de helt store virkso
blandt regionens cleantechvirksomheder, beskæftiger de omkring to-tredjedele af cleantec
medarbejderne i Region Midtjylland. 

Nedenstående figur illustrerer væksten i beskæftigelsen generelt i cleantechvirksomhederne 
sammenlignet med væksten i cleantechmedarbejdere fra år 2005 til år 2010, jf. tabel 2:

Vækst i beskæftigelse – fra år 2005 til 2010 

Det fremgår, at der fra 2005 til 2010 var en vækst på omkring 37 % cleantechmedarbejdere i 
Region Midtjylland. Noget af denne vækst skal dog tilskrives, at der er flere virksomheder, som 
beskæftiger sig med cleantech i 2010 i forhold til 2005. Omkring en sjettedel af virksomhede
ne, som beskæftiger sig med cleantech i 2010, var ikke etableret i 2005. Dette drejer sig imi
lertid primært om små virksomheder.  
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i Region Midtjylland – år 2010 og 

Cleantech-
medarb. 

2005 
Vækst 

1.030 50 % 

1.546 77 % 

8.481 29 % 

11.057 37 % 

Cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland beskæftiger omkring 28.500-29.000 medarbej-
15.500 er beskæftiget med cleantech. Dette svarer til at ca. 53 

% af medarbejderne i regionens cleantechvirksomheder er beskæftiget med cleantech.  

Det er bemærkelsesværdigt, at selv om der ikke er mange af de helt store virksomheder 
tredjedele af cleantech-

Nedenstående figur illustrerer væksten i beskæftigelsen generelt i cleantechvirksomhederne 
techmedarbejdere fra år 2005 til år 2010, jf. tabel 2: 

 

Det fremgår, at der fra 2005 til 2010 var en vækst på omkring 37 % cleantechmedarbejdere i 
at der er flere virksomheder, som 

beskæftiger sig med cleantech i 2010 i forhold til 2005. Omkring en sjettedel af virksomheder-
ne, som beskæftiger sig med cleantech i 2010, var ikke etableret i 2005. Dette drejer sig imid-
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Det fremgår endvidere at de største stigninger i antal cleantechmedarbejdere sker blandt 
gruppen af små og mellemstore virksomheder. Blandt de mellemstore virksomheder stiger a
tallet med 77 %, og blandt de små virksomheder med under 50 ansatte stiger 
%. 
 
Umiddelbart lader det til at væksten inden for cleantech vil fortsætte i de kommende år i Reg
on Midtjylland. I følgende figur ses hvilke forventninger regionens cleantechvirksomheder har 
til væksten i cleantechmedarbejdere:
 

Figur 6. Vækstforventninger til cleantechmedarbejdere i Region Midtjylland, år 2013 
i forhold til 2010 

 
Det er bemærkelsesværdigt, at omkring tre
somheder forventer en vækst i cleantechmedarbejdere i år 2013 i forhold til år 2
en tredjedel af cleantechvirksomhederne forventer endda en vækst på minimum 75 %.
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gruppen af små og mellemstore virksomheder. Blandt de mellemstore virksomheder stiger a
tallet med 77 %, og blandt de små virksomheder med under 50 ansatte stiger 

Umiddelbart lader det til at væksten inden for cleantech vil fortsætte i de kommende år i Reg
on Midtjylland. I følgende figur ses hvilke forventninger regionens cleantechvirksomheder har 
til væksten i cleantechmedarbejdere: 

ntninger til cleantechmedarbejdere i Region Midtjylland, år 2013 

Det er bemærkelsesværdigt, at omkring tre-fjerdedele af Region Midtjyllands cleantechvir
somheder forventer en vækst i cleantechmedarbejdere i år 2013 i forhold til år 2
en tredjedel af cleantechvirksomhederne forventer endda en vækst på minimum 75 %.
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Det fremgår endvidere at de største stigninger i antal cleantechmedarbejdere sker blandt 
gruppen af små og mellemstore virksomheder. Blandt de mellemstore virksomheder stiger an-
tallet med 77 %, og blandt de små virksomheder med under 50 ansatte stiger antallet med 50 

Umiddelbart lader det til at væksten inden for cleantech vil fortsætte i de kommende år i Regi-
on Midtjylland. I følgende figur ses hvilke forventninger regionens cleantechvirksomheder har 

ntninger til cleantechmedarbejdere i Region Midtjylland, år 2013 

 

fjerdedele af Region Midtjyllands cleantechvirk-
somheder forventer en vækst i cleantechmedarbejdere i år 2013 i forhold til år 2010. Omkring 
en tredjedel af cleantechvirksomhederne forventer endda en vækst på minimum 75 %. 
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5 Omsætning og overskud 

For at få et overblik over den økonomiske performance blandt cleantechvirksomhederne i Re-
gion Midtjylland, er cleantechvirksomhedernes omsætning og overskud angivet i nedenstående 
tabel 3.  
 
Disse data er fremskaffet via survey, registerdata samt telefonisk henvendelse til virksomhe-
derne. Da det ikke er alle virksomheder, som ønsker at angive virksomhedens omsætning og 
overskud, er nedenstående opgørelse et konservativt skøn: 
 

Tabel 3. Omsætning og overskud i cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland – år 
2010 og 2005 

  Omsætning 
2010  

(1.000 DKK) 

Omsætning 
2005  

(1.000 DKK) 
Vækst 

Overskud 
2010  

(1.000 DKK) 

Overskud 
2005  

(1.000 DKK) 
Vækst 

Små virksom-
heder (Under 
50) 

5.053.001 4.675.502 8 % 3.310 1.201.493 
-100 
% 

Mellemstore 
virksomheder 
(50-250) 

15.079.347 14.931.281 1 % 1.050.109 607.808 73 % 

Store virksom-
heder (Over 
250) 

60.711.460 39.098.706 55 % 1.391.093 1.774.796 -22 % 

Total 80.843.808 58.705.489 38 % 2.444.512 3.584.097 -32 % 

 
Det ses, at omsætningen i regionens cleantechvirksomheder som minimum er 80,8 mia. kr. i 
år 2010. Dette er en stigning på omkring 38 % i forhold til omsætningen i år 2005. Noget af 
denne vækst skal dog tilskrives, at der er flere virksomheder, som beskæftiger sig med clean-
tech i 2010 i forhold til 2005. Omkring en sjettedel af virksomhederne, som beskæftiger sig 
med cleantech i 2010, var ikke etableret i 2005. Dette drejer sig imidlertid primært om små 
virksomheder.  
 
Dog giver det ikke samme positive billede, hvis der fokuseres på cleantechvirksomhedernes 
overskud. Fra år 2005 til 2010 falder overskuddet med omkring 32 %, fra ca. 3,6 mia. kr. til 
ca. 2,4 mia. kr. Det er kun de mellemstore cleantechvirksomheder, som formår at have en po-
sitiv vækst i overskuddet fra år 2005 til 2010.  
 
Det er vigtigt ikke at overfortolke få års udviklingen i overskud, idet dette kan hænge sammen 
med både omfattende investeringer, omfattende udviklingsaktiviteter, globale konjunkturelle 
udsving samt rammebetingelser i øvrigt. På den anden side er det vigtigt at følge udviklingen i 
overskud, idet en fortsat reduktion i overskud år efter år vil mindske cleantechvirksomheder-
nes evne til at investere og udvikle. Udviklingen i overskud bør derfor følges over en længere 
årrække, førend det kan vurderes om overskuddets udvikling rummer et problem.   
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6 Kendetegn ved Region Midtjyllands cleantechvirksomheder

Region Midtjyllands cleantechvirksomheder er i nedenstående figur delt ud på 
chområder. Cleantechvirksomhederne kan være beskæftiget inden for flere cleantechområder 
samtidigt, og flere af virksomhederne er derfor anført under mere end ét cleantechområde, 
hvorfor figuren ikke summerer til 100 %:
 

Figur 7. Cleantechvirksomhederne
råder 

 
Det ses at det primære cleantechområde i Region Midtjylland er Grøn/vedvarende energipr
duktion, hvilket over halvdelen af virksomhederne beskæftiger sig med. Det næststørste clea
techområde er Effektivisering af energiforbrug, og det lader derfor til, at der er større fokus på 
energiområdet frem for miljøområdet i Region Midtjyllands cleantechvirksomheder.
 
I ovenstående figur tages der imidlertid ikke højde for virksomhedsstørrelse, hvilket der bli
gjort i den efterfølgende figur. Dette gøres for at se hvilke cleantechområder, der fylder mest, 
hvis det ses ud fra størrelsen på virksomheden 
med cleantechvirksomhedernes generelle fordeling på virksomhedss
fordeling ses over den blå, horisontale streg, hvor den blå, vertikale streg angiver den genere
le andel af små virksomheder. Den vertikale streg er indsat, så man hurtigt kan få et overblik 
over, hvilke cleantechområder, der har re
og hvilke cleantechområder, der har relativt flere små virksomheder. 
 
Eksempelvis ses det, at der er 80 % små virksomheder beskæftiget inden for Grøn/vedvarende 
energiproduktion, hvilket er relativt fler
somheder, der er generelt (76 %) i Region Midtjylland.
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Kendetegn ved Region Midtjyllands cleantechvirksomheder

Region Midtjyllands cleantechvirksomheder er i nedenstående figur delt ud på 
chområder. Cleantechvirksomhederne kan være beskæftiget inden for flere cleantechområder 
samtidigt, og flere af virksomhederne er derfor anført under mere end ét cleantechområde, 
hvorfor figuren ikke summerer til 100 %: 

Cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland fordelt på de 8 cleantecho

Det ses at det primære cleantechområde i Region Midtjylland er Grøn/vedvarende energipr
duktion, hvilket over halvdelen af virksomhederne beskæftiger sig med. Det næststørste clea

ktivisering af energiforbrug, og det lader derfor til, at der er større fokus på 
energiområdet frem for miljøområdet i Region Midtjyllands cleantechvirksomheder.

I ovenstående figur tages der imidlertid ikke højde for virksomhedsstørrelse, hvilket der bli
gjort i den efterfølgende figur. Dette gøres for at se hvilke cleantechområder, der fylder mest, 
hvis det ses ud fra størrelsen på virksomheden – målt på beskæftigelse. Dette sammenlignes 
med cleantechvirksomhedernes generelle fordeling på virksomhedsstørrelse. Den generelle 
fordeling ses over den blå, horisontale streg, hvor den blå, vertikale streg angiver den genere
le andel af små virksomheder. Den vertikale streg er indsat, så man hurtigt kan få et overblik 
over, hvilke cleantechområder, der har relativt færre små virksomheder, end der er generelt, 
og hvilke cleantechområder, der har relativt flere små virksomheder.  

Eksempelvis ses det, at der er 80 % små virksomheder beskæftiget inden for Grøn/vedvarende 
energiproduktion, hvilket er relativt flere små virksomheder i forhold til hvor mange små vir
somheder, der er generelt (76 %) i Region Midtjylland. 
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Kendetegn ved Region Midtjyllands cleantechvirksomheder 

Region Midtjyllands cleantechvirksomheder er i nedenstående figur delt ud på de 8 cleante-
chområder. Cleantechvirksomhederne kan være beskæftiget inden for flere cleantechområder 
samtidigt, og flere af virksomhederne er derfor anført under mere end ét cleantechområde, 

i Region Midtjylland fordelt på de 8 cleantechom-

 

Det ses at det primære cleantechområde i Region Midtjylland er Grøn/vedvarende energipro-
duktion, hvilket over halvdelen af virksomhederne beskæftiger sig med. Det næststørste clean-

ktivisering af energiforbrug, og det lader derfor til, at der er større fokus på 
energiområdet frem for miljøområdet i Region Midtjyllands cleantechvirksomheder. 

I ovenstående figur tages der imidlertid ikke højde for virksomhedsstørrelse, hvilket der bliver 
gjort i den efterfølgende figur. Dette gøres for at se hvilke cleantechområder, der fylder mest, 

målt på beskæftigelse. Dette sammenlignes 
tørrelse. Den generelle 

fordeling ses over den blå, horisontale streg, hvor den blå, vertikale streg angiver den generel-
le andel af små virksomheder. Den vertikale streg er indsat, så man hurtigt kan få et overblik 

lativt færre små virksomheder, end der er generelt, 

Eksempelvis ses det, at der er 80 % små virksomheder beskæftiget inden for Grøn/vedvarende 
e små virksomheder i forhold til hvor mange små virk-
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Figur 8. De 8 cleantechområder fordelt på virksomhedsstørrelse

 
For at få et bedre overblik over hvor mange, der er beskæftiget inden for de 8 
der, bliver virksomhedernes beskæftigelsestal delt ud på cleantechområderne i figur 9. Igen 
skal der dog tages højde for, at en virksomhed kan være beskæftiget inden for flere cleant
chområder, og flere af medarbejderne er derfor talt med i me
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De 8 cleantechområder fordelt på virksomhedsstørrelse 

For at få et bedre overblik over hvor mange, der er beskæftiget inden for de 8 
der, bliver virksomhedernes beskæftigelsestal delt ud på cleantechområderne i figur 9. Igen 
skal der dog tages højde for, at en virksomhed kan være beskæftiget inden for flere cleant
chområder, og flere af medarbejderne er derfor talt med i mere end ét cleantechområde.  
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For at få et bedre overblik over hvor mange, der er beskæftiget inden for de 8 cleantechområ-
der, bliver virksomhedernes beskæftigelsestal delt ud på cleantechområderne i figur 9. Igen 
skal der dog tages højde for, at en virksomhed kan være beskæftiget inden for flere cleante-

re end ét cleantechområde.   
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Figur 9. Medarbejderne i Region Midtjyllands cleantechvirksomheder fordelt på de 8 
cleantechområder 

 
Overordnet set er der relativt små forskelle mellem cleantechområderne, alt efter om de opg
res ud fra antal virksomheder eller an
 
Dog er der ikke så stor forskel på første
ud fra antal medarbejdere i forhold til antal virksomheder. Dette skyldes at virksomhederne, 
som er beskæftiget inden for Effektivisering af energiforbrug, samlet set er relativt større end 
virksomhederne, der er beskæftiget inden for Grøn/vedvarende energiproduktion, hvilket o
fremgår af 8. Endvidere går cleantechområdet Energiinfrastruktur og 
det tredje mindste cleantechområde til det tredje største. 
 
Med henblik på at give analysen en ekstra dybde er cleantechvirksomhederne i Region Midtjy
land yderligere delt ud på teknologier inden for de 8 cleantechområder. Cleantechområderne 
fordeler sig på i alt 54 teknologier, hvilket ses i nedenstående figur.
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Medarbejderne i Region Midtjyllands cleantechvirksomheder fordelt på de 8 

Overordnet set er der relativt små forskelle mellem cleantechområderne, alt efter om de opg
res ud fra antal virksomheder eller antal medarbejdere, jf. henholdsvis Figur 7. 

Dog er der ikke så stor forskel på første- og andenpladsen, når cleantechområderne opgøres 
ere i forhold til antal virksomheder. Dette skyldes at virksomhederne, 

som er beskæftiget inden for Effektivisering af energiforbrug, samlet set er relativt større end 
virksomhederne, der er beskæftiget inden for Grøn/vedvarende energiproduktion, hvilket o

går cleantechområdet Energiinfrastruktur og –distribution  fra at være 
det tredje mindste cleantechområde til det tredje største.  

Med henblik på at give analysen en ekstra dybde er cleantechvirksomhederne i Region Midtjy
yderligere delt ud på teknologier inden for de 8 cleantechområder. Cleantechområderne 

fordeler sig på i alt 54 teknologier, hvilket ses i nedenstående figur. 
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Medarbejderne i Region Midtjyllands cleantechvirksomheder fordelt på de 8 

 

Overordnet set er der relativt små forskelle mellem cleantechområderne, alt efter om de opgø-
Figur 7. og 9. 

og andenpladsen, når cleantechområderne opgøres 
ere i forhold til antal virksomheder. Dette skyldes at virksomhederne, 

som er beskæftiget inden for Effektivisering af energiforbrug, samlet set er relativt større end 
virksomhederne, der er beskæftiget inden for Grøn/vedvarende energiproduktion, hvilket også 

distribution  fra at være 

Med henblik på at give analysen en ekstra dybde er cleantechvirksomhederne i Region Midtjyl-
yderligere delt ud på teknologier inden for de 8 cleantechområder. Cleantechområderne 
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Figur 10. De 8 cleantechområder fordelt på 54 teknologier

I kortlægningens fokus på nøgleunderleverandø
Biomasseenergi, Biogas, Biobrændstof, Fjernvarme og Elbiler, som er skrevet med blåt i ove
stående figur.  
 
Fokus på disse teknologier skyldes, at der dels ønskes mere dybdegående viden om antal vir
somheder og antal beskæftigede inden for de valgte teknologier, dels at det forventes, at vir
somhederne er centrale hvad angår beskæftigelsespotentialer, specielt når disse ses i et u
derleverandørperspektiv. De fem teknologier kaldes som anført 
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De 8 cleantechområder fordelt på 54 teknologier 

I kortlægningens fokus på nøgleunderleverandører fokuseres der især på fem af teknologierne: 
Biomasseenergi, Biogas, Biobrændstof, Fjernvarme og Elbiler, som er skrevet med blåt i ove

Fokus på disse teknologier skyldes, at der dels ønskes mere dybdegående viden om antal vir
og antal beskæftigede inden for de valgte teknologier, dels at det forventes, at vir

somhederne er centrale hvad angår beskæftigelsespotentialer, specielt når disse ses i et u
leverandørperspektiv. De fem teknologier kaldes som anført fokusteknologier
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rer fokuseres der især på fem af teknologierne: 

Biomasseenergi, Biogas, Biobrændstof, Fjernvarme og Elbiler, som er skrevet med blåt i oven-

Fokus på disse teknologier skyldes, at der dels ønskes mere dybdegående viden om antal virk-
og antal beskæftigede inden for de valgte teknologier, dels at det forventes, at virk-

somhederne er centrale hvad angår beskæftigelsespotentialer, specielt når disse ses i et un-
fokusteknologier. 
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Fokusteknologierne befinder sig inden for cleantechområderne Grøn/vedvarende energiprodu
tion og Energiinfrastruktur og –
delingen af de resterende cleantechområder på teknologiniveau ses i bila
 
I nedenstående figur er cleantechområdet
på teknologier. Her ses det, at Vindenergi fylder relativt mest inden for dette cleantechområde 
i Region Midtjylland, hvis der ses på antal virksomheder. 44 % af virksomhederne, som b
skæftiger sig med grøn/vedvarende energiproduktion, er beskæftiget inden for Vindenergi. Da 
det er muligt, at virksomhederne beskæftiger sig inden for flere teknologier, summerer figuren 
ikke til 100 %. 
 

Figur 11. Cleantechområdet ”Grøn/vedvarende energiproduktion” fordelt på tekn
logier – vist ved antal virksomheder

 
I figuren ses det, at Biomasseenergi er det næststørste område, set ud fra antal virksomheder, 
inden for Grøn/vedvarende energiproduktion, hvor knap en fjerdedel af cleantechvirksomh
derne, som beskæftiger sig med grøn/vedvarende energiproduktion, er beskæftiget. 
indgår underleverandører til biomass
rernes relation til cleantechvirksomhederne ikke
mære forretningsområde. 
 
Ses der på antal medarbejdere inden for cleantechområdet Grøn/vedvarende energiproduktion 
i stedet for antal virksomheder, ses det, at Vindenergi står for 74 % af arbejdsstyrken inden 
for dette cleantechområde. Da det er muligt, at medarbejderne beskæftiger sig inden for flere 
teknologier, vil dobbelttælling forekomme.
 
  

N=188 
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Fokusteknologierne befinder sig inden for cleantechområderne Grøn/vedvarende energiprodu
–distribution, hvorfor disse to områder er i fokus nedenfor. Fo

delingen af de resterende cleantechområder på teknologiniveau ses i bilag 

I nedenstående figur er cleantechområdet Grøn/vedvarende energiproduktion således delt ud 
på teknologier. Her ses det, at Vindenergi fylder relativt mest inden for dette cleantechområde 
i Region Midtjylland, hvis der ses på antal virksomheder. 44 % af virksomhederne, som b

/vedvarende energiproduktion, er beskæftiget inden for Vindenergi. Da 
det er muligt, at virksomhederne beskæftiger sig inden for flere teknologier, summerer figuren 

Cleantechområdet ”Grøn/vedvarende energiproduktion” fordelt på tekn
vist ved antal virksomheder 

Biomasseenergi er det næststørste område, set ud fra antal virksomheder, 
inden for Grøn/vedvarende energiproduktion, hvor knap en fjerdedel af cleantechvirksomh
derne, som beskæftiger sig med grøn/vedvarende energiproduktion, er beskæftiget. 

biomasseenergivirksomhederne ikke i figuren, da underleverand
relation til cleantechvirksomhederne ikke anses for at være underleverandørernes

Ses der på antal medarbejdere inden for cleantechområdet Grøn/vedvarende energiproduktion 
i stedet for antal virksomheder, ses det, at Vindenergi står for 74 % af arbejdsstyrken inden 

det er muligt, at medarbejderne beskæftiger sig inden for flere 
teknologier, vil dobbelttælling forekomme. 

21 

Fokusteknologierne befinder sig inden for cleantechområderne Grøn/vedvarende energiproduk-
distribution, hvorfor disse to områder er i fokus nedenfor. For-

g 14.1. 

Grøn/vedvarende energiproduktion således delt ud 
på teknologier. Her ses det, at Vindenergi fylder relativt mest inden for dette cleantechområde 
i Region Midtjylland, hvis der ses på antal virksomheder. 44 % af virksomhederne, som be-

/vedvarende energiproduktion, er beskæftiget inden for Vindenergi. Da 
det er muligt, at virksomhederne beskæftiger sig inden for flere teknologier, summerer figuren 

Cleantechområdet ”Grøn/vedvarende energiproduktion” fordelt på tekno-

 

Biomasseenergi er det næststørste område, set ud fra antal virksomheder, 
inden for Grøn/vedvarende energiproduktion, hvor knap en fjerdedel af cleantechvirksomhe-
derne, som beskæftiger sig med grøn/vedvarende energiproduktion, er beskæftiget. Imidlertid 

ikke i figuren, da underleverandø-
everandørernes pri-

Ses der på antal medarbejdere inden for cleantechområdet Grøn/vedvarende energiproduktion 
i stedet for antal virksomheder, ses det, at Vindenergi står for 74 % af arbejdsstyrken inden 

det er muligt, at medarbejderne beskæftiger sig inden for flere 
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Figur 12. Beskæftigelse inden for cleantechområdet ”Grøn/vedvarende energipr
duktion” 

 
I den følgende figur er cleantechvirksomhederne inden for Energiin
delt ud på teknologier. Af figuren ses det, at Fjernvarme fylder relativt mest inden for dette 
cleantechområde i Region Midtjylland, hvis der ses på antal virksomheder.
 

Figur 13. Cleantechområdet ”Energiinfrastruktur og 
logier – vist ved antal virksomheder
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Beskæftigelse inden for cleantechområdet ”Grøn/vedvarende energipr

I den følgende figur er cleantechvirksomhederne inden for Energiinfrastruktur og 
delt ud på teknologier. Af figuren ses det, at Fjernvarme fylder relativt mest inden for dette 
cleantechområde i Region Midtjylland, hvis der ses på antal virksomheder.

Cleantechområdet ”Energiinfrastruktur og –distribution” f
vist ved antal virksomheder 
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Beskæftigelse inden for cleantechområdet ”Grøn/vedvarende energipro-

 

frastruktur og –distribution 
delt ud på teknologier. Af figuren ses det, at Fjernvarme fylder relativt mest inden for dette 
cleantechområde i Region Midtjylland, hvis der ses på antal virksomheder. 

distribution” fordelt på tekno-
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Af figuren fremgår yderligere, at fokusteknologien Elbiler 
blandt Region Midtjyllands cleantechvirksomheder, da kun 7 % af cleantechvirksomhederne, 
som beskæftiger sig med energiinfrastruktur og 
Herunder befinder sig både underleverandører til elbil
De 7 % angiver, at selv om teknologien er med som fokusteknologi , er der ikke mange vir
somheder, der beskæftiger sig med elbiler i Region Midtjylland.
 
Ses der på antal medarbejdere inden for cleantechområdet Energiinfrastruktur og 
i stedet for antal virksomheder, ses det at teknologien Intelligent elnet/Smartgrid beskæftiger 
flest medarbejdere på dette cleantechområde. Da det er muligt, at medarbejderne beskæftiger 
sig inden for flere teknologier, vil dobbelttælling forekomme.
 

Figur 14. Beskæftigelse inden for cleantechområdet ”Energiinfrastruktur og 
distribution” 

 
I nedenstående tabel angives beskæftigelsen inden for fokusteknologierne i år 2010 og år 
2005. Tabellen rummer en konservativ opgørelse, da det ikke har været muligt at få et ko
krete beskæftigelsestal for samtlige virksomheder inden for fokusteknologierne, hvilket dog 
primært er tilfældet ved de helt små virksomheder. Nedenstående tabel skal altså ses som et 
minimum for beskæftigelsen inden for fokusteknologierne i Region Midtjylland.
 
  

Kortlægning af cleantechvirksomheder i Region Midtjylland  

Af figuren fremgår yderligere, at fokusteknologien Elbiler - relativt set - ikke fylder meget 
blandt Region Midtjyllands cleantechvirksomheder, da kun 7 % af cleantechvirksomhederne, 

g med energiinfrastruktur og –distribution, er beskæftiget  med elbiler. 
Herunder befinder sig både underleverandører til elbil-branchen samt producenter af elbiler. 
De 7 % angiver, at selv om teknologien er med som fokusteknologi , er der ikke mange vir
omheder, der beskæftiger sig med elbiler i Region Midtjylland. 

Ses der på antal medarbejdere inden for cleantechområdet Energiinfrastruktur og 
i stedet for antal virksomheder, ses det at teknologien Intelligent elnet/Smartgrid beskæftiger 
est medarbejdere på dette cleantechområde. Da det er muligt, at medarbejderne beskæftiger 

sig inden for flere teknologier, vil dobbelttælling forekomme. 

Beskæftigelse inden for cleantechområdet ”Energiinfrastruktur og 

l angives beskæftigelsen inden for fokusteknologierne i år 2010 og år 
2005. Tabellen rummer en konservativ opgørelse, da det ikke har været muligt at få et ko

te beskæftigelsestal for samtlige virksomheder inden for fokusteknologierne, hvilket dog 
rt er tilfældet ved de helt små virksomheder. Nedenstående tabel skal altså ses som et 

minimum for beskæftigelsen inden for fokusteknologierne i Region Midtjylland.
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ikke fylder meget 
blandt Region Midtjyllands cleantechvirksomheder, da kun 7 % af cleantechvirksomhederne, 

distribution, er beskæftiget  med elbiler. 
branchen samt producenter af elbiler. 

De 7 % angiver, at selv om teknologien er med som fokusteknologi , er der ikke mange virk-

Ses der på antal medarbejdere inden for cleantechområdet Energiinfrastruktur og -distribution 
i stedet for antal virksomheder, ses det at teknologien Intelligent elnet/Smartgrid beskæftiger 
est medarbejdere på dette cleantechområde. Da det er muligt, at medarbejderne beskæftiger 

Beskæftigelse inden for cleantechområdet ”Energiinfrastruktur og -

 

l angives beskæftigelsen inden for fokusteknologierne i år 2010 og år 
2005. Tabellen rummer en konservativ opgørelse, da det ikke har været muligt at få et kon-

te beskæftigelsestal for samtlige virksomheder inden for fokusteknologierne, hvilket dog 
rt er tilfældet ved de helt små virksomheder. Nedenstående tabel skal altså ses som et 

minimum for beskæftigelsen inden for fokusteknologierne i Region Midtjylland. 
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Tabel 4. Beskæftigelse inden for fokusteknologierne i Region Midtjylland 
og 2005 

  Medarbej-
dere  
2010 

Biomasseenergi 706 
Biogas 800 

Biobrændstof 506 
Fjernvarme 3.059 
Elbiler 11 

Total 5.082 

 
Virksomhederne inden for fokusteknologierne beskæftiger omkring 5.000 medarbejdere, hvo
af ca. 1.200 er beskæftiget med cleantech. Det svarer til, at ca. 23 % af 
for fokusteknologierne er beskæftiget med cleantech. Der er således en betydelig lavere grad 
af cleantechmedarbejdere inden for fokusteknologierne i forhold til cleantechvirksomhederne 
generelt i Region Midtjylland, hvor ca. 53 % af med
skæftiger sig med cleantech, jf. 
inden for Fjernvarme udgør omkring 60 % af den samlede beskæftigelse inden for fokustekn
logierne, og at der inden for denne teknologi ikke er mange medarbejdere beskæftiget med 
cleantech. 
 
Nedenstående figur illustrerer væksten i beskæftigelsen generelt i cleantechvirksomhederne 
inden for fokusteknologierne sammenlignet med væksten i cleantechmedarbejdere fra år 2005 
til år 2010, jf. tabel 4. 
 

Figur 15. Vækst i beskæftigelsen inden for fokusteknologierne 
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Beskæftigelse inden for fokusteknologierne i Region Midtjylland 

Medarbej-
dere  
2005 

Vækst 
Cleantech-
medarb.  

2010 

Cleantech

670 5 % 413 

713 12 % 254 

400 27 % 277 

2.228 37 % 220 
Ikke  

etableret 
 11 

4.011 27 % 1.175 

Virksomhederne inden for fokusteknologierne beskæftiger omkring 5.000 medarbejdere, hvo
af ca. 1.200 er beskæftiget med cleantech. Det svarer til, at ca. 23 % af medarbejderne inden 
for fokusteknologierne er beskæftiget med cleantech. Der er således en betydelig lavere grad 
af cleantechmedarbejdere inden for fokusteknologierne i forhold til cleantechvirksomhederne 
generelt i Region Midtjylland, hvor ca. 53 % af medarbejderne i cleantechvirksomhederne b
skæftiger sig med cleantech, jf. Tabel 2. Der skal imidlertid tages højde for, at beskæftigelsen 

omkring 60 % af den samlede beskæftigelse inden for fokustekn
logierne, og at der inden for denne teknologi ikke er mange medarbejdere beskæftiget med 

Nedenstående figur illustrerer væksten i beskæftigelsen generelt i cleantechvirksomhederne 
inden for fokusteknologierne sammenlignet med væksten i cleantechmedarbejdere fra år 2005 

Vækst i beskæftigelsen inden for fokusteknologierne – fra år 2005 til 2010
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Beskæftigelse inden for fokusteknologierne i Region Midtjylland – år 2010 

Cleantech-
medarb. 

2005 
Vækst 

283 46 % 

152 67 % 

85 226 % 

103 114 % 
Ikke  

etableret 
 

623 89 % 

Virksomhederne inden for fokusteknologierne beskæftiger omkring 5.000 medarbejdere, hvor-
medarbejderne inden 

for fokusteknologierne er beskæftiget med cleantech. Der er således en betydelig lavere grad 
af cleantechmedarbejdere inden for fokusteknologierne i forhold til cleantechvirksomhederne 

arbejderne i cleantechvirksomhederne be-
Der skal imidlertid tages højde for, at beskæftigelsen 

omkring 60 % af den samlede beskæftigelse inden for fokustekno-
logierne, og at der inden for denne teknologi ikke er mange medarbejdere beskæftiget med 

Nedenstående figur illustrerer væksten i beskæftigelsen generelt i cleantechvirksomhederne 
inden for fokusteknologierne sammenlignet med væksten i cleantechmedarbejdere fra år 2005 

fra år 2005 til 2010 
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Af figuren fremgår det, at der fra 2005 til 2010 var en 
darbejdere inden for fokusteknologierne i Region Midtjylland. Noget af denne vækst skal dog 
tilskrives, at der er flere virksomheder, som beskæftiger sig med cleantech i 2010 i forhold til 
2005. Sammenlignes væksten af clea
væksten af cleantechmedarbejdere generelt i regionen, er der en betydelig større vækst af 
cleantechmedarbejdere inden for fokusteknologierne, end der er inden for cleantechfeltet g
nerelt i Region Midtjylland. Som det angives i 
techmedarbejdere i cleantechvirksomhederne generelt fra 2005 til 2010.
 
For at få en bedre forståelse af virksomhedernes cleantechprodukter og 
denstående figur cleantechprodukternes/
hvirksomhederne generelt i Region Midtjylland og ikke blot virksomhederne inden for foku
teknologierne. 
 

Figur 16. Cleantechprodukternes/

 
I ovenstående figur ses det, at der i et forholdsvist lille omfang lægges vægt på prisen som 
konkurrenceparameter, da kun omkring en tredjedel af virksomhederne konkurrerer på pris. 
 
Mere væsentligt er det for cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland (ifølge dem selv), at 
deres produkter/ydelser er mere originale end konkurrenternes produkter/ydelser og af bedre 
kvalitet en konkurrenternes produkter/ydelser. Derudover er det kendet
halvdelen af cleantechvirksomhederne, at de anvender den nyeste teknologi, og at deres pr
dukter er nicheprodukter. Disse kendetegn gør sig også gældende for de virksomheder, som 
konkurrer på prisen. 
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Af figuren fremgår det, at der fra 2005 til 2010 var en vækst på omkring 89 % cleantechm
darbejdere inden for fokusteknologierne i Region Midtjylland. Noget af denne vækst skal dog 
tilskrives, at der er flere virksomheder, som beskæftiger sig med cleantech i 2010 i forhold til 
2005. Sammenlignes væksten af cleantechmedarbejdere inden for fokusteknologierne med 
væksten af cleantechmedarbejdere generelt i regionen, er der en betydelig større vækst af 
cleantechmedarbejdere inden for fokusteknologierne, end der er inden for cleantechfeltet g

and. Som det angives i Tabel 2. , er der ”kun” en vækst på 37 % clea
techmedarbejdere i cleantechvirksomhederne generelt fra 2005 til 2010. 

tåelse af virksomhedernes cleantechprodukter og –ydelser angiver n
denstående figur cleantechprodukternes/-ydelsernes kendetegn. Figuren afspejler cleante
hvirksomhederne generelt i Region Midtjylland og ikke blot virksomhederne inden for foku

Cleantechprodukternes/-ydelsernes kendetegn i Region Midtjylland

I ovenstående figur ses det, at der i et forholdsvist lille omfang lægges vægt på prisen som 
konkurrenceparameter, da kun omkring en tredjedel af virksomhederne konkurrerer på pris. 

Mere væsentligt er det for cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland (ifølge dem selv), at 
deres produkter/ydelser er mere originale end konkurrenternes produkter/ydelser og af bedre 
kvalitet en konkurrenternes produkter/ydelser. Derudover er det kendetegnende for omkring 
halvdelen af cleantechvirksomhederne, at de anvender den nyeste teknologi, og at deres pr
dukter er nicheprodukter. Disse kendetegn gør sig også gældende for de virksomheder, som 
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vækst på omkring 89 % cleantechme-
darbejdere inden for fokusteknologierne i Region Midtjylland. Noget af denne vækst skal dog 
tilskrives, at der er flere virksomheder, som beskæftiger sig med cleantech i 2010 i forhold til 

ntechmedarbejdere inden for fokusteknologierne med 
væksten af cleantechmedarbejdere generelt i regionen, er der en betydelig større vækst af 
cleantechmedarbejdere inden for fokusteknologierne, end der er inden for cleantechfeltet ge-

, er der ”kun” en vækst på 37 % clean-

ydelser angiver ne-
ydelsernes kendetegn. Figuren afspejler cleantec-

hvirksomhederne generelt i Region Midtjylland og ikke blot virksomhederne inden for fokus-

ydelsernes kendetegn i Region Midtjylland 

 

I ovenstående figur ses det, at der i et forholdsvist lille omfang lægges vægt på prisen som 
konkurrenceparameter, da kun omkring en tredjedel af virksomhederne konkurrerer på pris.  

Mere væsentligt er det for cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland (ifølge dem selv), at 
deres produkter/ydelser er mere originale end konkurrenternes produkter/ydelser og af bedre 

egnende for omkring 
halvdelen af cleantechvirksomhederne, at de anvender den nyeste teknologi, og at deres pro-
dukter er nicheprodukter. Disse kendetegn gør sig også gældende for de virksomheder, som 
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7 Værdikædeplacering 

Et produkt/ydelse går fra idé til virkelighed gennem en værdikæde, hvor der i hvert værdik
deled foregår forskellige aktiviteter. En værdikæde kan i grove træk deles op i tre overordnede 
aktiviteter, hvilket nedenstående figur illustrerer. Under hver af de tre ”hovedakt
der anført aktiviteter, der hører under de overordnede aktiviteter. Konstruktion af anlæg er 
defineret at ligge under output, idet konstruktion af anlæg består af demonstrationsanlæg 
og/eller komplekse anlæg (systemydelse). Under produktion er
vejende materielle og enkeltstående.
 

Figur 17. Cleantechvirksomhedernes værdikæde

 
Man kan tale om flere forskellige værdikæder 
branche osv. I dette afsnit er det værdikæden i det samlede felt af cleantechvirksomheder, 
som vil blive analyseret.  
 
I nedenstående figur ses det hvor i værdikæd
Cleantechvirksomhederne er delt ud på de forskellige værdikædeled, som angives i 
Det er muligt for en virksomhed at være placeret flere steder i værdikæden, og flere af clea
techvirksomhederne i Region Midtjylland er i nedenstående figur placeret under mere end én 
aktivitet. 
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lse går fra idé til virkelighed gennem en værdikæde, hvor der i hvert værdik
deled foregår forskellige aktiviteter. En værdikæde kan i grove træk deles op i tre overordnede 
aktiviteter, hvilket nedenstående figur illustrerer. Under hver af de tre ”hovedakt
der anført aktiviteter, der hører under de overordnede aktiviteter. Konstruktion af anlæg er 
defineret at ligge under output, idet konstruktion af anlæg består af demonstrationsanlæg 
og/eller komplekse anlæg (systemydelse). Under produktion er anført produkter, som er ove
vejende materielle og enkeltstående. 

Cleantechvirksomhedernes værdikæde 

Man kan tale om flere forskellige værdikæder – værdikæden i en virksomhed, i en klynge, i en 
branche osv. I dette afsnit er det værdikæden i det samlede felt af cleantechvirksomheder, 

I nedenstående figur ses det hvor i værdikæden, at cleantechvirksomhederne befinder sig. 
Cleantechvirksomhederne er delt ud på de forskellige værdikædeled, som angives i 

hed at være placeret flere steder i værdikæden, og flere af clea
techvirksomhederne i Region Midtjylland er i nedenstående figur placeret under mere end én 
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lse går fra idé til virkelighed gennem en værdikæde, hvor der i hvert værdikæ-
deled foregår forskellige aktiviteter. En værdikæde kan i grove træk deles op i tre overordnede 
aktiviteter, hvilket nedenstående figur illustrerer. Under hver af de tre ”hovedaktiviteter” er 
der anført aktiviteter, der hører under de overordnede aktiviteter. Konstruktion af anlæg er 
defineret at ligge under output, idet konstruktion af anlæg består af demonstrationsanlæg 

anført produkter, som er over-

 

værdikæden i en virksomhed, i en klynge, i en 
branche osv. I dette afsnit er det værdikæden i det samlede felt af cleantechvirksomheder, 

en, at cleantechvirksomhederne befinder sig. 
Cleantechvirksomhederne er delt ud på de forskellige værdikædeled, som angives i Figur 17. 

hed at være placeret flere steder i værdikæden, og flere af clean-
techvirksomhederne i Region Midtjylland er i nedenstående figur placeret under mere end én 
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Figur 18. Cleantechvirksomhedernes værdikædeplacering i Region Midtjylland

 
Det fremgår, at samtlige aktiviteter inden for værdikæden er repræsenteret i Region Midtjy
land.  
 
Det ses yderligere at knap halvdelen (49 %) af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland 
rådgiver og tilbyder supportservices om cleantechrelaterede emner. Dette
som, at halvdelen af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland er rådgivningsvirksomh
der. Størstedelen af disse virksomheder er også placeret andre steder i værdikæden. Ekse
pelvis er der flere af de virksomheder, der rådgiver og
relaterede emner, som også selv fremstiller cleantechrelaterede produkter.
 
Godt en tredjedel af virksomhederne (34 %) i Region Midtjylland fremstiller selv cleantechrel
terede produkter og/eller ydelser, hvor kun 15 %
produkter og/eller – ydelser.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at også kun 15 % af cleantechmedarbejderne i regionen har med 
en længerevarende, videregående uddannelse og Ph.d., jf. 
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Cleantechvirksomhedernes værdikædeplacering i Region Midtjylland

mgår, at samtlige aktiviteter inden for værdikæden er repræsenteret i Region Midtjy

Det ses yderligere at knap halvdelen (49 %) af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland 
rådgiver og tilbyder supportservices om cleantechrelaterede emner. Dette 
som, at halvdelen af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland er rådgivningsvirksomh
der. Størstedelen af disse virksomheder er også placeret andre steder i værdikæden. Ekse
pelvis er der flere af de virksomheder, der rådgiver og tilbyder supportservices om cleantec
laterede emner, som også selv fremstiller cleantechrelaterede produkter.

Godt en tredjedel af virksomhederne (34 %) i Region Midtjylland fremstiller selv cleantechrel
terede produkter og/eller ydelser, hvor kun 15 % udfører forskning til udvikling af cleantec

Det er bemærkelsesværdigt, at også kun 15 % af cleantechmedarbejderne i regionen har med 
en længerevarende, videregående uddannelse og Ph.d., jf. Figur 20.  
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Cleantechvirksomhedernes værdikædeplacering i Region Midtjylland 

 

mgår, at samtlige aktiviteter inden for værdikæden er repræsenteret i Region Midtjyl-

Det ses yderligere at knap halvdelen (49 %) af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland 
 skal dog ikke forstås 

som, at halvdelen af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland er rådgivningsvirksomhe-
der. Størstedelen af disse virksomheder er også placeret andre steder i værdikæden. Eksem-

tilbyder supportservices om cleantech-
laterede emner, som også selv fremstiller cleantechrelaterede produkter. 

Godt en tredjedel af virksomhederne (34 %) i Region Midtjylland fremstiller selv cleantechrela-
udfører forskning til udvikling af cleantech-

Det er bemærkelsesværdigt, at også kun 15 % af cleantechmedarbejderne i regionen har med 
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8 Kunderelationer 

Cleantechvirksomhedernes kunderelationer er belyst i 
heder, der enten i nogen, i høj eller i meget høj grad har en kunderelation til følgende kunder: 
Forbrugere, virksomheder og/eller offentlige institutioner. Det er selvsagt muligt at have ku
der inden for mere end én kundegruppe, og figu
 

Figur 19. Cleantechvirksomhedernes kunderelationer

 
Figuren tydeliggør, at cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland primært har kunderelati
ner til andre virksomheder. Der er således en høj grad af business til 
cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland, da 91 % af virksomhederne sælger til andre 
virksomheder. Det drejer sig dog ikke kun om salg til andre cleantechvirksomheder, men også 
salg til andre virksomheder generelt.
 
Derudover har knap halvdelen (49 %) af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland direkte 
kunderelation til forbrugere, og 43 % af virksomhederne har kunderelation til offentlige instit
tioner. 
  

N=81 
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Cleantechvirksomhedernes kunderelationer er belyst i Figur 19. Der er medtaget de virkso
heder, der enten i nogen, i høj eller i meget høj grad har en kunderelation til følgende kunder: 
Forbrugere, virksomheder og/eller offentlige institutioner. Det er selvsagt muligt at have ku
der inden for mere end én kundegruppe, og figuren summerer derved ikke til 100 %.

Cleantechvirksomhedernes kunderelationer 

Figuren tydeliggør, at cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland primært har kunderelati
ner til andre virksomheder. Der er således en høj grad af business til business salg blandt 
cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland, da 91 % af virksomhederne sælger til andre 
virksomheder. Det drejer sig dog ikke kun om salg til andre cleantechvirksomheder, men også 
salg til andre virksomheder generelt. 

nap halvdelen (49 %) af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland direkte 
kunderelation til forbrugere, og 43 % af virksomhederne har kunderelation til offentlige instit
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medtaget de virksom-
heder, der enten i nogen, i høj eller i meget høj grad har en kunderelation til følgende kunder: 
Forbrugere, virksomheder og/eller offentlige institutioner. Det er selvsagt muligt at have kun-

ren summerer derved ikke til 100 %. 

 

Figuren tydeliggør, at cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland primært har kunderelatio-
business salg blandt 

cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland, da 91 % af virksomhederne sælger til andre 
virksomheder. Det drejer sig dog ikke kun om salg til andre cleantechvirksomheder, men også 

nap halvdelen (49 %) af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland direkte 
kunderelation til forbrugere, og 43 % af virksomhederne har kunderelation til offentlige institu-
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9 Uddannelse 

Cleantechfeltet er præget af en del højteknologiske virksomhed
kigge nærmere på cleantechmedarbejdernes uddannelsesbaggrunde, da medarbejdernes u
dannelse illustrerer dybden i deres teknologiske kompetencer. 
 
Dette bliver der gjort i nedenstående figur, hvor cleantechvirksomhederne i 
og i de resterende regioner bliver sammenlignet i forhold til virksomhedernes medarbejderes 
uddannelsesbaggrunde. Region Midtjyllands samlede beskæftigelse er fordelt på uddannelse
kategorier og summerer til 100 % (se den røde farve). De
antal beskæftigelse er ligeledes i procent fordelt på uddannelseskategorier (den blå farve). 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af cleantechmedarbejdere med en længevarende, v
deregående uddannelse (herunder Ph.d) e
med andelen af cleantechmedarbejdere med en længevarende, videregående uddannelse og 
Ph.d i de resterende regioner set under ét. 25 % af cleantechmedarbejderne i de resterende 
regioner har en længevarende, 
tilfældet for 15 % af Region Midtjyllands cleantechmedarbejdere.
 

Figur 20. Cleantechmedarbejdernes uddannelsesbaggrunde i Region Midtjylland 
sammenlignet med de resterende regioner

 
I ovenstående figur ses det til gengæld, at andelen af cleantechmedarbejdere med en e
hvervsuddannelse er relativ højere i Region Midtjylland sammenlignet med de resterende reg
oner. 30 % af cleantechmedarbejderne i Region Midtjylland har en erhvervsuddannelse, hvor 
dette kun er tilfældet for 19 % af cleantechmedarbejderne i de resterende regioner. 
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Cleantechfeltet er præget af en del højteknologiske virksomheder. Det er derfor interessant at 
kigge nærmere på cleantechmedarbejdernes uddannelsesbaggrunde, da medarbejdernes u
dannelse illustrerer dybden i deres teknologiske kompetencer.  

Dette bliver der gjort i nedenstående figur, hvor cleantechvirksomhederne i 
og i de resterende regioner bliver sammenlignet i forhold til virksomhedernes medarbejderes 
uddannelsesbaggrunde. Region Midtjyllands samlede beskæftigelse er fordelt på uddannelse
kategorier og summerer til 100 % (se den røde farve). De resterende regioners virksomheders 
antal beskæftigelse er ligeledes i procent fordelt på uddannelseskategorier (den blå farve). 

Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af cleantechmedarbejdere med en længevarende, v
deregående uddannelse (herunder Ph.d) er relativ lavere i Region Midtjylland sammenlignet 
med andelen af cleantechmedarbejdere med en længevarende, videregående uddannelse og 
Ph.d i de resterende regioner set under ét. 25 % af cleantechmedarbejderne i de resterende 

 videregående uddannelse (herunder Ph.d), hvor dette kun er 
tilfældet for 15 % af Region Midtjyllands cleantechmedarbejdere. 

Cleantechmedarbejdernes uddannelsesbaggrunde i Region Midtjylland 
sammenlignet med de resterende regioner 

ses det til gengæld, at andelen af cleantechmedarbejdere med en e
hvervsuddannelse er relativ højere i Region Midtjylland sammenlignet med de resterende reg
oner. 30 % af cleantechmedarbejderne i Region Midtjylland har en erhvervsuddannelse, hvor 

n er tilfældet for 19 % af cleantechmedarbejderne i de resterende regioner. 
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er. Det er derfor interessant at 
kigge nærmere på cleantechmedarbejdernes uddannelsesbaggrunde, da medarbejdernes ud-

Dette bliver der gjort i nedenstående figur, hvor cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland 
og i de resterende regioner bliver sammenlignet i forhold til virksomhedernes medarbejderes 
uddannelsesbaggrunde. Region Midtjyllands samlede beskæftigelse er fordelt på uddannelses-

resterende regioners virksomheders 
antal beskæftigelse er ligeledes i procent fordelt på uddannelseskategorier (den blå farve).  

Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af cleantechmedarbejdere med en længevarende, vi-
r relativ lavere i Region Midtjylland sammenlignet 

med andelen af cleantechmedarbejdere med en længevarende, videregående uddannelse og 
Ph.d i de resterende regioner set under ét. 25 % af cleantechmedarbejderne i de resterende 

videregående uddannelse (herunder Ph.d), hvor dette kun er 

Cleantechmedarbejdernes uddannelsesbaggrunde i Region Midtjylland - 

 

ses det til gengæld, at andelen af cleantechmedarbejdere med en er-
hvervsuddannelse er relativ højere i Region Midtjylland sammenlignet med de resterende regi-
oner. 30 % af cleantechmedarbejderne i Region Midtjylland har en erhvervsuddannelse, hvor 

n er tilfældet for 19 % af cleantechmedarbejderne i de resterende regioner.  
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10 Nøgleunderleverandører

Virksomhederne inden for fokusteknologierne vil i dette afsnit indgå i en nøgleunderlevera
døranalyse for at få en forståelse for, hvad der kendetegner di
hvilke udfordringer virksomhederne inden for fokusteknologierne i Region Midtjylland har i r
lation med deres nøgleunderleverandører. 
 
Med nøgleunderleverandører menes
virksomhedens forretning og konkurrenceevne
 
I nedenstående figur ses det, hvordan
der, som medvirker i nøgleunderleverandøranalysen.
somheder, som indgår i nøgleunderleverandøranalysen,
 
Da det er muligt for virksomhederne
rer nedenstående figur ikke til 100
sempelvis også beskæftiget inden for Biogas og/eller Biomasse. Omkring halvdelen inden for 
Biomasse er også inden for Biogas og omvendt.
 

Figur 21. Kundevirksomheder repræsenteret i nøgleunderleverandøranalysen

 
 
I ovenstående figur ses det, at nøgleunderleverandøranalysen 
virksomheder inden for Biogas, Biomasseenergi og Fjernvarme, da kun henholdsvis 9 % og 2 
% af virksomhederne beskæftiger sig med Biobrændstof og Elbiler.
 
Nedenstående figur giver et indblik i nøgleunderleverandørernes virksomhe
pelvis ses det, at 46 % af virksomhederne benytter sig af nøgleunderleverandører med under 
10 medarbejdere.  
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Nøgleunderleverandører 

Virksomhederne inden for fokusteknologierne vil i dette afsnit indgå i en nøgleunderlevera
døranalyse for at få en forståelse for, hvad der kendetegner disse nøgleunderleverandører, og 
hvilke udfordringer virksomhederne inden for fokusteknologierne i Region Midtjylland har i r
lation med deres nøgleunderleverandører.  

menes underleverandører, der har en betydelig
konkurrenceevne. 

hvordan fordelingen på fokusteknologier er blandt
nøgleunderleverandøranalysen. Eksempelvis ses det,

underleverandøranalysen, beskæftiger sig med

virksomhederne at være beskæftiget inden for flere teknologier,
100 %. De fleste, der beskæftiger sig med Biobrændstof er e

æftiget inden for Biogas og/eller Biomasse. Omkring halvdelen inden for 
Biomasse er også inden for Biogas og omvendt. 

Kundevirksomheder repræsenteret i nøgleunderleverandøranalysen

I ovenstående figur ses det, at nøgleunderleverandøranalysen primært er repræsenteret af 
virksomheder inden for Biogas, Biomasseenergi og Fjernvarme, da kun henholdsvis 9 % og 2 
% af virksomhederne beskæftiger sig med Biobrændstof og Elbiler. 

Nedenstående figur giver et indblik i nøgleunderleverandørernes virksomhe
pelvis ses det, at 46 % af virksomhederne benytter sig af nøgleunderleverandører med under 
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Virksomhederne inden for fokusteknologierne vil i dette afsnit indgå i en nøgleunderleveran-
sse nøgleunderleverandører, og 

hvilke udfordringer virksomhederne inden for fokusteknologierne i Region Midtjylland har i re-

betydelig indflydelse på 

blandt de virksomhe-
det, at 25 % af de virk-
med Biogas.  

teknologier, summe-
De fleste, der beskæftiger sig med Biobrændstof er ek-

æftiget inden for Biogas og/eller Biomasse. Omkring halvdelen inden for 

Kundevirksomheder repræsenteret i nøgleunderleverandøranalysen 

 

primært er repræsenteret af 
virksomheder inden for Biogas, Biomasseenergi og Fjernvarme, da kun henholdsvis 9 % og 2 

Nedenstående figur giver et indblik i nøgleunderleverandørernes virksomhedsstørrelse. Eksem-
pelvis ses det, at 46 % af virksomhederne benytter sig af nøgleunderleverandører med under 
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Figur 22. Nøgleunderleverandørernes virksomhedsstørrelse

 
Fokusteknologiernes nøgleunderleverandører er primært er mindre virks
medarbejdere.  
 
Den efterfølgende figur deler nøgleunderleverandørerne op efter tre forskellige kendetegn: U
derleverandører af standardprodukter
underleverandør4. Da virksomhederne kan have nøgleunderleverandører inden for mere end én 
af kategorierne, summerer figuren ikke til 100 %.
 
  

                                           
2 Underleverandør af standardprodukter: 
og underleverandøren, og underleverandørerne kan udskiftes med alternati

3 Traditionel underleverandør: Kendetegnet ved, at produktet i højer
underleverandøren. Underleverandørerne kan udskiftes, men et underleverandørsk
heden. 

4 Udviklingsorienteret underleverandør: 
dukter i samarbejde mellem virksomhed
at udskifte underleverandøren. 
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Nøgleunderleverandørernes virksomhedsstørrelse 

Fokusteknologiernes nøgleunderleverandører er primært er mindre virksomheder med 10 til 50 

Den efterfølgende figur deler nøgleunderleverandørerne op efter tre forskellige kendetegn: U
derleverandører af standardprodukter2, Traditionel underleverandør3 og Udviklingsorienteret 

virksomhederne kan have nøgleunderleverandører inden for mere end én 
af kategorierne, summerer figuren ikke til 100 %. 

everandør af standardprodukter: Kendetegnet ved at have en lav grad af koordination mellem
og underleverandøren, og underleverandørerne kan udskiftes med alternative leverandører relativt enkelt.

Kendetegnet ved, at produktet i højere grad er koordineret mellem
underleverandøren. Underleverandørerne kan udskiftes, men et underleverandørskift vil koste ressourcer for

ingsorienteret underleverandør: Kendetegnet ved at levere løsninger af høj kompleksitet samt at udvikle pr
virksomheden og de pågældende underleverandører. Det er forbundet med høje udgifte
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omheder med 10 til 50 

Den efterfølgende figur deler nøgleunderleverandørerne op efter tre forskellige kendetegn: Un-
og Udviklingsorienteret 

virksomhederne kan have nøgleunderleverandører inden for mere end én 

af koordination mellem virksomheden 
ve leverandører relativt enkelt. 

e grad er koordineret mellem virksomheden og 
ift vil koste ressourcer for virksom-

Kendetegnet ved at levere løsninger af høj kompleksitet samt at udvikle pro-
og de pågældende underleverandører. Det er forbundet med høje udgifter 
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Figur 23. Kendetegn ved nøgleunderleverandører

 
I ovenstående figur ses det, at nøgleunderleverandørerne primært er kendetegnet ved at
traditionelle og udviklingsorienterede underleverandører. Dette betyder, at virksomhederne 
sandsynligvis vil have svært ved at udskifte sine nøgleunderleverandører, da der, især i forbi
delse med de udviklingsorienterede underleverandører, indgår en 
relationen. 
 
I følgende figur ses det hvilke ydelser, virksomhedernes nøgleunderleverandører udfører. E
sempelvis ses det, at langt de fleste nøgleunderleverandører producerer, da 81 % af virkso
hederne har angivet, at deres nøgl
nøgleunderleverandørerne, ligesom cleantechvirksomhederne selv, kan være placeret flere 
steder i værdikæden, summerer nedenstående figur ikke til 100 %. 
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Kendetegn ved nøgleunderleverandører 

I ovenstående figur ses det, at nøgleunderleverandørerne primært er kendetegnet ved at
traditionelle og udviklingsorienterede underleverandører. Dette betyder, at virksomhederne 
sandsynligvis vil have svært ved at udskifte sine nøgleunderleverandører, da der, især i forbi
delse med de udviklingsorienterede underleverandører, indgår en del udviklingssamarbejde i 

I følgende figur ses det hvilke ydelser, virksomhedernes nøgleunderleverandører udfører. E
sempelvis ses det, at langt de fleste nøgleunderleverandører producerer, da 81 % af virkso
hederne har angivet, at deres nøgleunderleverandører er beskæftiget inden for fremstilling. Da 
nøgleunderleverandørerne, ligesom cleantechvirksomhederne selv, kan være placeret flere 
steder i værdikæden, summerer nedenstående figur ikke til 100 %.  
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I ovenstående figur ses det, at nøgleunderleverandørerne primært er kendetegnet ved at være 
traditionelle og udviklingsorienterede underleverandører. Dette betyder, at virksomhederne 
sandsynligvis vil have svært ved at udskifte sine nøgleunderleverandører, da der, især i forbin-

del udviklingssamarbejde i 

I følgende figur ses det hvilke ydelser, virksomhedernes nøgleunderleverandører udfører. Ek-
sempelvis ses det, at langt de fleste nøgleunderleverandører producerer, da 81 % af virksom-

eunderleverandører er beskæftiget inden for fremstilling. Da 
nøgleunderleverandørerne, ligesom cleantechvirksomhederne selv, kan være placeret flere 
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Figur 24. Nøgleunderleverandørernes ydelser

 
Henholdsvis 41 % og 30 % af virksomhederne svarer, at deres nøgleunderleverandører udf
rer rådgivning og forskning og udvikling. Derudover fremgår det af 
verandørerne er kendetegnet ved at være udviklingsorienterede. Dette er interessant, da o
kring halvdelen af cleantechvirksomhederne selv rådgiver
noverer med udgangspunkt i virksomhedens egne forsknings
31. Cleantechvirksomhederne er vidensintensive virksomheder, hvilket også er gældende for 
deres nøgleunderleverandører. 
virksomheder, der indgår i en værdikæde med vidensintensive underleverandører.
 
I følgende figur fremgår det, at virksomhederne inden for fokusteknologierne i de fleste tilfæ
de oplever en stabil relation til deres nøgleunderleverandører, da blot 6 % af virksomhedern
oplever en ringe grad af stabil relation til deres nøgleunderleverandører. 
ligefrem en meget høj grad af stabil relation mellem dem selv og deres nøgleunderleverand
rer. Med ”stabil relation” menes en længerevarende samarbejdsrelation,
samarbejde. 
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Nøgleunderleverandørernes ydelser 

Henholdsvis 41 % og 30 % af virksomhederne svarer, at deres nøgleunderleverandører udf
og forskning og udvikling. Derudover fremgår det af Figur 23. 

verandørerne er kendetegnet ved at være udviklingsorienterede. Dette er interessant, da o
kring halvdelen af cleantechvirksomhederne selv rådgiver jf. Figur 18. , og over halvdelen i
noverer med udgangspunkt i virksomhedens egne forsknings- og udviklingsaktiviteter, jf. 

Cleantechvirksomhederne er vidensintensive virksomheder, hvilket også er gældende for 
 Dette understreger, at cleantechfeltet består af vidensintensive 

r, der indgår i en værdikæde med vidensintensive underleverandører.

I følgende figur fremgår det, at virksomhederne inden for fokusteknologierne i de fleste tilfæ
de oplever en stabil relation til deres nøgleunderleverandører, da blot 6 % af virksomhedern
oplever en ringe grad af stabil relation til deres nøgleunderleverandører. I alt oplever 41 % 

en meget høj grad af stabil relation mellem dem selv og deres nøgleunderleverand
Med ”stabil relation” menes en længerevarende samarbejdsrelation, præget af et tæt 
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Henholdsvis 41 % og 30 % af virksomhederne svarer, at deres nøgleunderleverandører udfø-
Figur 23. , at nøgleunderle-

verandørerne er kendetegnet ved at være udviklingsorienterede. Dette er interessant, da om-
, og over halvdelen in-

og udviklingsaktiviteter, jf. Figur 
Cleantechvirksomhederne er vidensintensive virksomheder, hvilket også er gældende for 

Dette understreger, at cleantechfeltet består af vidensintensive 
r, der indgår i en værdikæde med vidensintensive underleverandører. 

I følgende figur fremgår det, at virksomhederne inden for fokusteknologierne i de fleste tilfæl-
de oplever en stabil relation til deres nøgleunderleverandører, da blot 6 % af virksomhederne 

I alt oplever 41 % 
en meget høj grad af stabil relation mellem dem selv og deres nøgleunderleverandø-

præget af et tæt 
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Figur 25. Graden af stabil relation til nøgleunderleverandører

 
I figuren nedenfor ses det hvor stor en omkostningsandel, de tre største nøgleunderleverand
rer udgør af virksomhedens samlede omkostninger til underleverandører. Eksempelvis ses det, 
at omkostningerne til de tre største nøgleunderleverandører i 34 % af tilfældene kun udgør 
maksimalt 25 % af de samlede underleverandøromkostninger. 
 

Figur 26. Omkostningsandel til de tre største nøgleunderleverandører ud af de sa
lede underleverandøromkostninger
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Graden af stabil relation til nøgleunderleverandører 

I figuren nedenfor ses det hvor stor en omkostningsandel, de tre største nøgleunderleverand
rer udgør af virksomhedens samlede omkostninger til underleverandører. Eksempelvis ses det, 
at omkostningerne til de tre største nøgleunderleverandører i 34 % af tilfældene kun udgør 
maksimalt 25 % af de samlede underleverandøromkostninger.  

del til de tre største nøgleunderleverandører ud af de sa
lede underleverandøromkostninger 
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I figuren nedenfor ses det hvor stor en omkostningsandel, de tre største nøgleunderleverandø-
rer udgør af virksomhedens samlede omkostninger til underleverandører. Eksempelvis ses det, 
at omkostningerne til de tre største nøgleunderleverandører i 34 % af tilfældene kun udgør 

del til de tre største nøgleunderleverandører ud af de sam-
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Ovenstående figur understreger, at det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, 
hvor meget virksomhedens tre største nøgleunderleverandører f
kostninger. Som skrevet, udgør omkostningerne til de tre største nøgleunderleverandører 
maksimalt 25 % af de samlede underleverandøromkostninger i 34 % af tilfældene, men i 33 % 
af tilfældene udgør de mellem 50 % og 74 % af de sam
% har i høj grad få nøgleunderleverandører, hvilket ses ved at omkostningerne til de tre stø
ste nøgleunderleverandører næsten udgør samtlige omkostninger til virksomhedens underlev
randører. 
 
I nedenstående figur angives nøgleunderleverandørernes konkurrenceparametre. Det er vir
somhederne inden for fokusteknologierne, der har angivet disse konkurrenceparametre, så 
billedet ville måske se anderledes ud, hvis nøgleunderleverandørerne selv skulle angive deres 
konkurrenceparametre.  
 
Da en virksomhed sjældent kun konkurrerer på én parameter, er flere af nøgleleverandørerne 
repræsenteret under mere end én konkurrenceparameter. 
 

Figur 27. Nøgleunderleverandørernes konkurrenceparametre

 
Umiddelbart lader det til, at nøgleunderleveran
da henholdsvis 82 % og 79 % konkurrerer på disse parametre. Dette stemmer meget godt 
overens med virksomhedernes kriterier for valg af nøgleunderleverandører, som ses i følgende 
figur. Dog vægter virksomhederne selv kvaliteten højere end prisen, sammenlignet med fokus 
på pris og kvalitet ved valg af nøgleunderleverandører. 
 
  

Kortlægning af cleantechvirksomheder i Region Midtjylland  

Ovenstående figur understreger, at det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, 
hvor meget virksomhedens tre største nøgleunderleverandører fylder i virksomhedernes o
kostninger. Som skrevet, udgør omkostningerne til de tre største nøgleunderleverandører 
maksimalt 25 % af de samlede underleverandøromkostninger i 34 % af tilfældene, men i 33 % 
af tilfældene udgør de mellem 50 % og 74 % af de samlede underleverandøromkostninger. 11 
% har i høj grad få nøgleunderleverandører, hvilket ses ved at omkostningerne til de tre stø
ste nøgleunderleverandører næsten udgør samtlige omkostninger til virksomhedens underlev

es nøgleunderleverandørernes konkurrenceparametre. Det er vir
somhederne inden for fokusteknologierne, der har angivet disse konkurrenceparametre, så 
billedet ville måske se anderledes ud, hvis nøgleunderleverandørerne selv skulle angive deres 

Da en virksomhed sjældent kun konkurrerer på én parameter, er flere af nøgleleverandørerne 
repræsenteret under mere end én konkurrenceparameter.  

Nøgleunderleverandørernes konkurrenceparametre 

Umiddelbart lader det til, at nøgleunderleverandørerne primært konkurrerer på pris og kvalitet, 
da henholdsvis 82 % og 79 % konkurrerer på disse parametre. Dette stemmer meget godt 
overens med virksomhedernes kriterier for valg af nøgleunderleverandører, som ses i følgende 

rne selv kvaliteten højere end prisen, sammenlignet med fokus 
på pris og kvalitet ved valg af nøgleunderleverandører.  
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Ovenstående figur understreger, at det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, 
ylder i virksomhedernes om-

kostninger. Som skrevet, udgør omkostningerne til de tre største nøgleunderleverandører 
maksimalt 25 % af de samlede underleverandøromkostninger i 34 % af tilfældene, men i 33 % 

lede underleverandøromkostninger. 11 
% har i høj grad få nøgleunderleverandører, hvilket ses ved at omkostningerne til de tre stør-
ste nøgleunderleverandører næsten udgør samtlige omkostninger til virksomhedens underleve-

es nøgleunderleverandørernes konkurrenceparametre. Det er virk-
somhederne inden for fokusteknologierne, der har angivet disse konkurrenceparametre, så 
billedet ville måske se anderledes ud, hvis nøgleunderleverandørerne selv skulle angive deres 

Da en virksomhed sjældent kun konkurrerer på én parameter, er flere af nøgleleverandørerne 

 

dørerne primært konkurrerer på pris og kvalitet, 
da henholdsvis 82 % og 79 % konkurrerer på disse parametre. Dette stemmer meget godt 
overens med virksomhedernes kriterier for valg af nøgleunderleverandører, som ses i følgende 

rne selv kvaliteten højere end prisen, sammenlignet med fokus 
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Figur 28. Kriterier for valg af nøgleunderleverandører

 
Følgende figur viser nøgleunderleverandørernes geografiske placering. Den 
ring er delt op på de fem regioner i Danmark og udlandet generelt. 
 
I figuren ses det tydeligt, at næsten alle virksomhederne har en eller flere nøgleunderlevera
dører, der er lokaliseret i Region Midtjylland. Det lader derved til, at den
betydning for valget af nøgleunderleverandører. 
 
Samtidig har 34 % af virksomhederne nøgleunderleverandører i udlandet. Dette kan imidlertid 
skyldes, at de udenlandske nøgleunderleverandører kan levere produkter/ydelser, som ikke 
bliver udbudt i Danmark, og/eller at prisen er lavere hos underleverandører i udlandet.
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Kriterier for valg af nøgleunderleverandører 

Følgende figur viser nøgleunderleverandørernes geografiske placering. Den 
ring er delt op på de fem regioner i Danmark og udlandet generelt.  

I figuren ses det tydeligt, at næsten alle virksomhederne har en eller flere nøgleunderlevera
dører, der er lokaliseret i Region Midtjylland. Det lader derved til, at den fysiske afstand har 
betydning for valget af nøgleunderleverandører.  

Samtidig har 34 % af virksomhederne nøgleunderleverandører i udlandet. Dette kan imidlertid 
skyldes, at de udenlandske nøgleunderleverandører kan levere produkter/ydelser, som ikke 

er udbudt i Danmark, og/eller at prisen er lavere hos underleverandører i udlandet.
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Følgende figur viser nøgleunderleverandørernes geografiske placering. Den geografiske place-

I figuren ses det tydeligt, at næsten alle virksomhederne har en eller flere nøgleunderleveran-
fysiske afstand har 

Samtidig har 34 % af virksomhederne nøgleunderleverandører i udlandet. Dette kan imidlertid 
skyldes, at de udenlandske nøgleunderleverandører kan levere produkter/ydelser, som ikke 

er udbudt i Danmark, og/eller at prisen er lavere hos underleverandører i udlandet. 
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Figur 29. Nøgleunderleverandørernes geografiske placering

 
Nedenstående figur sammenfatter de udfordringer, virksomhederne oplever i forbindelse med 
deres nøgleunderleverandører. Eksempelvis ses det, at den primære udfordring er manglende 
konkurrencedygtig pris. Dette er værd at bemærke, da nøgleunderleverandørern
konkurrenceparameter er prisen, jf. 
 

Figur 30. Udfordringer i forbindelse med nøgleunderleverandører

 
Derudover viser ovenstående figur, at en anden 
dernes nøgleunderleverandører er manglende leveringssikkerhed. Dette kan betyde et væsen
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Nøgleunderleverandørernes geografiske placering 

Nedenstående figur sammenfatter de udfordringer, virksomhederne oplever i forbindelse med 
deres nøgleunderleverandører. Eksempelvis ses det, at den primære udfordring er manglende 
konkurrencedygtig pris. Dette er værd at bemærke, da nøgleunderleverandørern
konkurrenceparameter er prisen, jf. Figur 27.  
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Derudover viser ovenstående figur, at en anden stor udfordring i forbindelse med virksomh
dernes nøgleunderleverandører er manglende leveringssikkerhed. Dette kan betyde et væsen
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ligt problem for cleantechvirksomhederne generelt, da det kan medføre problemer i cleantech-
virksomhedernes værdikæde, hvis der er leveringsusikkerhed i blot ét led. 
 
Det er kun omkring en femtedel af virksomhederne, der blot oplever én udfordring i forbindel-
se med deres nøgleunderleverandører. De resterende virksomheder oplever som minimum et 
par udfordringer, når det drejer sig om deres nøgleunderleverandører.   
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11 Innovationsaktiviteter og samarbejder

Dette afsnit fokuserer på cleantechvirksomhedernes innovationsaktiviteter og samarbejder 
med forsknings- og vidensinstitutter. Afsnittet omhandler cleantechvirksomhederne generelt 
Region Midtjylland og ikke blot fokusteknologierne som i foregående afsnit angående nøgleu
derleverandører.  
 
I nedenstående figur er cleantechvirksomhederne delt op efter hvilke innovationsaktiviteter, 
virksomhederne benytter i deres innovationsproces. 
skellige innovationsaktiviteter i løbet af dens innovationsproces, summerer figuren ikke til 100 
%. 
 

Figur 31. Cleantechvirksomhedernes innovationsaktiviteter i Region Midtjylland

 
I ovenstående figur ses det, at cleantechvirk
rer med udgangspunkt i virksomhedens egne forsknings
tilfældet for 56 % af virksomhederne. Sådan forholder det sig også for cleantechvirksomh
derne i resten af landet. 
 
Derudover innoverer godt en tredjedel (34 %) af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland 
i samarbejde med deres kunder. I følgende figur ses det, hvordan virksomhederne, der inn
verer med udgangspunkt i virksomhedens egne forsknings
vikler deres produkter/ydelser. 
 
Eksempelvis ses det, at 39 % af de cleantechvirksomheder, som innoverer med udgangspunkt 
i virksomhedens egne forsknings
deres kunder.  
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Figur 32. Innovationsaktiviteter hos de virksomheder, som innoverer med udgang
punkt i virksomhedens egne forsknings

 
Ud fra ovenstående figur kan det endvidere sluttes, at der er relativt flere virksomheder, som 
innoverer i et tæt samspil med offentlige forsknings
innoverer med udgangspunkt i virksomhedens egne forsknings
der er generelt blandt cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland. 20 % af de virksomh
der, som innoverer med udgangspunkt i virksomhedens egne forsknings
ter, innoverer i et tæt samspil med offentlige forsknings
generelt innoverer i et tæt samspil med offentlige forsknings
 
Derudover er der relativt flere, der innoverer i samarbejde med klyngen af aktører i regionen, 
blandt de virksomheder, som innoverer med udgangspunkt i virksomhedens egne forsknings
og udviklingsaktiviteter (20 %), end blandt cleantechvirksomhe
land (12 %). 
 
I nedenstående figur bliver der givet et overblik over cleantechvirksomhedernes samarbejder 
med konkrete forsknings- og vidensinstitutioner i Danmark. Eksempelvis ses det, at cleante
hvirksomhederne i Region Midtjylland primært samarbejder med Teknologisk Institut.
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Figur 33. Region Midtjyllands cleantechvirksomheders samarbejde med forsknings- 
og vidensinstitutioner – sammenlignet med de resterende regioner 

 
 
I figuren ses det, at de tre største samarbejdspartnere inden for forsknings- og vidensinstitu-
tioner for Region Midtjyllands cleantechvirksomheder er:  
 

• Teknologisk Institut 
 

• Danmarks Teknologiske Universitet (DTU) 
 

• Aalborg Universitet   

0% 10% 20% 30%

Teknologisk Institut

Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU)

Aalborg Universitet

Århus Universitet

Risø DTU

AgroTech - Institut for Jordbrugs- og 
Fødevare Innovation

FORCE Technology

Udenlandske forsknings- og 
vidensinstitutioner

Syddansk Universitet

Alexandra Instituttet

Danmarks Miljøundersøgelser

DHI

Copenhagen Business School

Videnscenter for energibesparelser i 
bygninger

Københavns Universitet

DFM Dansk Fundamental Metrologi

DELTA Dansk Elektronik, Lys og 
Akustik

DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk 
Institut

Roskilde Universitet

De resterende regioner 
(N=271)

Midtjylland (N=118)



Kortlægning af cleantechvirksomheder i Region Midtjylland  42 

Følgende figur giver en oversigt over de største teknologier inden for Region Midtjyllands pri-
mære cleantechområde (Grøn/vedvarende energiproduktion) fordelt på samarbejder med 
forsknings- og vidensinstitutioner. Eksempelvis ses det, at 10 % af virksomhederne inden for 
Biomasseenergi samarbejder med Århus Universitet. 
 

Tabel 5. De største teknologier inden for cleantechområdet ”Grøn/vedvarede energi-
produktion” fordelt på samarbejder med forsknings- og vidensinstitutioner 

  
Biomasse-

energi  
(N=21) 

Vind-
energi  
(N=33) 

Sol-
energi 
(N=15) 

Biogas 
(N=11) 

Biobrænd-
stof  

(N=7) 

Århus Universitet 10 % 12 % 7 % 9 % 14 % 

DELTA Dansk Elektro-
nik, Lys og Akustik 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 

Danmarks Miljøunder-
søgelser 

0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 

DFM Dansk Fundamen-
tal Metrologi 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Copenhagen Business 
School 0 % 0 % 7 % 0 % 0 % 

DHI 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 
Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU) 5 % 12 % 40 % 18 % 14 % 

FORCE Technology 0 % 3 % 7 % 0 % 0 % 
Risø DTU 0 % 24 % 0 % 0 % 0 % 
Teknologisk Institut 19 % 12 % 33 % 9 % 14 % 

Videnscenter for ener-
gibesparelser i bygnin-
ger 

0 % 6 % 7 % 0 % 0 % 

Aalborg Universitet 10 % 15 % 20 % 9 % 14 % 

AgroTech - Institut for 
Jordbrugs- og Fødeva-
re Innovation 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Københavns Universi-
tet 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Alexandra Instituttet 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 
Roskilde Universitet 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Syddansk Universitet 0 % 3 % 0 % 9 % 0 % 
DBI Dansk Brand- og 
Sikringsteknisk Institut 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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12 Landemarkeder 

Nedenstående figur fokuserer på de landemarkeder, som cleantechvirksomhederne i Region 
Midtjylland opererer på. Eksempelvis ses det, at næsten alle Region Midtjyllands cleantechvir
somheder opererer på hjemmemarkedet (97 %).
 

Figur 34. Landemarkeder for cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland

 
Figuren viser desuden, at cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland primært eksporterer til 
de nære markeder som Norden (49 %) og Tyskland (40 %). 
 
Omkring 29 % af virksomhederne har imidlertid ingen eksportaktiviteter, og de er derfor kun 
repræsenteret under Danmark i ovenstående figur.  
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13 Udfordringer og perspektiver

I nedenstående figur er cleantechvirksomhedernes ønsker til kommende fælles cleantechaktiv
teter i Region Midtjylland angivet og endvidere sammenlignet med de resterende regioner, 
som ses under ét.  
 
Den aktivitet, som nævnes hyppigst blandt virksomhederne er en aktivitet, som sigter på at 
fremme afsætning og markedsindsigt for den enkelte cleantechvirksomhed. Tilmed er sådanne 
aktiviteter i forhold til afsætning og markedsindsigt nævnt li
Region Midtjylland, sammenlignet med virksomhederne i de resterende regioner.
 
Foruden fokus på afsætning/marked er deltagelse i cleantechudviklingsprojekter tillige en rel
tiv højt prioriteret aktivitet, idet deltagelsen
ne. Derefter følger forbedring af rammevilkår og identifikation af nye markeder på baggrund af 
globale behov. 
 
Fælles for ovenstående ønsker til kommende fælles cleantechaktiviteter i regionen er, at clea
techvirksomhederne gerne gennem fælles aktiviteter i regionen vil prioritere markedsrettede 
tiltag, som kan åbne dørene til nye kunder globalt. Denne fokus på de globale markeder kan 
evt. ske i et samarbejde med øvrige cleantechvirksomheder. 
 

Figur 35. Cleantechvirksomhedernes forventninger og ønsker til cleantechaktiviteter 
i Region Midtjylland – sammenlignet med de resterende regioner
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I nedenstående figur ses de forhindringer for udvikling og vækst, som cleantechvirksomhede
ne i regionen hyppigst fremhæver. 
 

Figur 36. Forhindringer for cleantechvirksomhedernes potentielle udvikling og vækst 
i Region Midtjylland  

 
Det ses af figuren, at cleantechvirksomhedernes
udvikling er, at offentlige rammevilkår ikke tilstrækkeligt understøtter efterspørgslen samt 
manglende eksterne finansieringsmuligheder. Dette er forhindringer for henholdsvis 36 % og 
35 % af Region Midtjyllands cleantechvirksomheder. 
 
I forhold til virksomhedernes uddybning af deres synspunkt om, at offentlige rammevilkår ikke 
i tilstrækkelig grad understøtter efterspørgslen, viser virksomhedernes uddybning, at de fo
står offentlige rammevilkår bredt. Nogle af s
ceret efterspørger efter innovative grønne ydelser/produkter kunne fokusere mere på at eks
kvere denne funktion ved at prioritere grønne ydelser i såvel indkøbspraksis som i tilfælde af 
offentlige udbud. Andre svar fra virksomhederne understreger, at de offentlige tilskudssatser 
til grøn energiproduktion ikke er høje nok til at sikre en kommercialisering i større skala af 
grønne innovative løsninger. 
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Derudover oplever en fjerdedel af virksomhederne en manglende national efterspørgsel, hvil-
ket er en væsentlig udfordring for de mange virksomheder i regionen, der primært opererer på 
hjemmemarkedet, jf. Figur 34. Dog oplever kun 11 % af cleantechvirksomhederne i Region 
Midtjylland en manglende regional efterspørgsel. Tilsvarende er det relativt få virksomheder, 
der fremhæver manglende international efterspørgsel (14 %). Virksomhederne ser således 
muligheder på de globale markeder, men fremhæver samtidig i deres forventninger til fremti-
dige cleantechaktiviteter på regionalt og nationalt niveau, at markedsindsigt og markedsorien-
tering er et vigtigt indsatsområde. Denne pointe understreger, at der er potentialer i en øget 
internationalisering af virksomhederne.  
 
Centrale drivkræfter bag den grønne økonomis udvikling er dels et stigende befolkningstal to-
talt set (9-10 milliarder mennesker i løbet af en overskuelig årrække), dels et heraf følgende 
øget pres på ressourcerne, fordi befolkningen øges samtidig med, at velstanden i eksempelvis 
Kina og Indien tilsvarende stiger. Disse drivkræfter betyder alt andet lige, at prisen på olie og 
gas som langsigtet trend vil stige. På trods af prisstigningerne vil der formentlig fortsat i de 
kommende årtier være en betydelig efterspørgsel efter fossile brændstoffer. Størrelsen af den-
ne efterspørgsel vil tillige afhænge af, hvorvidt grønne alternativer bliver konkurrencedygtige. 
Denne konkurrencedygtighed afhænger af både innovationen inden for grøn energiproduktion 
samt af prisudviklingen på fossile brændstoffer. 
 
Det er interessant at iagttage bredden i cleantechfeltets virksomheder i Region Midtjylland. 
Regionen råder således over store virksomheder, specielt inden for vind, samt en række små 
og mellemstore virksomheder inden for eksempelvis biomasse og biogas. Denne bredde er i sig 
selv en styrkeposition, idet virksomhedernes forskelligartede og omfattende relationer til både 
underleverandører og kunder vidner om en betydelig bredde på tværs af flere brancher, hvilket 
er en fordel i forhold til blandt andet konjunkturmæssige fluktuationer. Regionen er med andre 
ord ikke – set i forhold til beskæftigelsesudviklingen i de grønne virksomheder – alene afhæn-
gig af udviklingen i få store virksomheder, men har tillige en betydelig bredde i form af et fler-
tal af små og mellemstore virksomheder. Omvendt råder regionen over store virksomheder, 
der er lokomotiver i forhold til den brede underskov af underleverandører og for regionens 
vækst, ved at rumme mange arbejdspladser og en deraf følgende efterspørgsel.  
 
Biomasse er således et eksempel på et cleantechområde, der rummer perspektiver i forhold til 
både at skabe arbejdspladser blandt virksomheder inden for biomasse samt i forhold til under-
leverandører til biomassevirksomhederne. En central underleverandør er jordbrugsvirksomhe-
der, der kan levere råstoffer til biomasseanlæg. Denne værdikæde mellem en alternativ an-
vendelse af råstoffer i jordbruget og højteknologiske biomasseanlæg er specielt perspektivfuld 
for Region Midtjylland. Regionen råder således over virksomheder inden for biomasse, samtidig 
med at regionen har et omfattende jordbrug, som vil kunne levere råstofferne. Hermed er der 
basis ikke alene for produktion og efterspørgsel. Der er også basis for at afprøve nye innovati-
oner og anlæg direkte med og tæt på underleverandørerne.  
 
Underleverandørerne er ligeledes potentielle kunder for køb af anlæg, som kan producere lokal 
energi til jordbruget gennem anvendelse af biomasseanlæg. Mulighederne for at understøtte 
en bred bæredygtig fremtid ligger således i værdikæden mellem jordbrug på landet og højtek-
nologiske biomasseanlæg. Biomasseteknologien vil hjælpe jordbruget med både energi og ma-
terialer, som i dag produceres gennem olie som fossile energikilder..  
 
Cleantech potentialerne i Region Midtjylland er betydelige, hvorfor et samarbejde mellem for-
skellige virksomheder i regionen potentielt bør være muligt. Hertil kommer, at det globale 
marked så omfattede, at der er basis for at løfte i flok.  
 
Følgerne fremadrettede initiativer vurderes at kunne styrke den positive udvikling: 
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• Fremme kommercialisering af teknologiernes potentialer ved at understøtte innovation 
blandt cleantechvirksomhederne – og ofte i et tæt samspil med underleverandører (fx 
jordbrug) samt kunder (virksomheder, husstande, jordbrug) 

 
• Fokusere på globale markeder og fælles markedsførings- og demonstrationstiltag blandt 

konkurrerende virksomheder  
 

• Fokusere på optimering af værdikæden fra råstofproducenter, udviklere og over til kun-
devirksomheder. Demonstration af værdikæderne og optimering af disse bør være et 
centralt indsatsområde fremover 
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14 Bilag 

 
14.1 Cleantechområder fordelt på teknologier

I de følgende figurer er cleantechområderne delt ud på teknologierne inden for hvert cleant
chområde – dette både på antal virksomheder og antal medarbejdere. Da det er muligt, at 
virksomhederne beskæftiger sig med flere teknologier under samme cleantechområde, su
merer figurerne, der angiver antal virksomheder, ikke til 100 %. Derudover er det mu
medarbejderne at være beskæftiget inden for flere teknologier, og dobbeltælling forekommer 
derfor. 
 

Figur 37. Cleantechområdet ”Effektivisering af energiforbrug” fordelt på teknologier 
– vist ved antal virksomheder

 
• De primære teknologier under cleantecho

Lavenergi i bygninger samt Energisparende elektronik og procesoptimering, når der ses 
på antal virksomheder 
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dette både på antal virksomheder og antal medarbejdere. Da det er muligt, at 

virksomhederne beskæftiger sig med flere teknologier under samme cleantechområde, su
merer figurerne, der angiver antal virksomheder, ikke til 100 %. Derudover er det mu
medarbejderne at være beskæftiget inden for flere teknologier, og dobbeltælling forekommer 

Cleantechområdet ”Effektivisering af energiforbrug” fordelt på teknologier 
vist ved antal virksomheder 

De primære teknologier under cleantechområdet Effektivisering af energiforbrug er 
Lavenergi i bygninger samt Energisparende elektronik og procesoptimering, når der ses 
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I de følgende figurer er cleantechområderne delt ud på teknologierne inden for hvert cleante-
dette både på antal virksomheder og antal medarbejdere. Da det er muligt, at 

virksomhederne beskæftiger sig med flere teknologier under samme cleantechområde, sum-
merer figurerne, der angiver antal virksomheder, ikke til 100 %. Derudover er det muligt for 
medarbejderne at være beskæftiget inden for flere teknologier, og dobbeltælling forekommer 

Cleantechområdet ”Effektivisering af energiforbrug” fordelt på teknologier 

 

mrådet Effektivisering af energiforbrug er 
Lavenergi i bygninger samt Energisparende elektronik og procesoptimering, når der ses 
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Figur 38. Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Effektiv
sering af energiforbrug” 

 
• Under cleantechområdet Effektivisering af energiforbrug er der flest beskæftiget inden 

for teknologien Energibesparende elektronik og procesoptimering
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Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Effektiv

cleantechområdet Effektivisering af energiforbrug er der flest beskæftiget inden 
for teknologien Energibesparende elektronik og procesoptimering 
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Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Effektivi-

 

cleantechområdet Effektivisering af energiforbrug er der flest beskæftiget inden 
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Figur 39. Cleantechområdet ”Energilagring” fordelt på teknologier 
virksomheder 

 
• Under cleantechområdet Energilagring er Brændselsceller og Batterier de største tekn

logier, når der ses på antal virksomheder
 

Figur 40. Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Energila
ring” 

 
• Under cleantechområdet

Batterier  
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Cleantechområdet ”Energilagring” fordelt på teknologier 

cleantechområdet Energilagring er Brændselsceller og Batterier de største tekn
logier, når der ses på antal virksomheder 

Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Energila

Under cleantechområdet Energilagring er der flest beskæftiget inden for teknologien 
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Cleantechområdet ”Energilagring” fordelt på teknologier – vist ved antal 

 

cleantechområdet Energilagring er Brændselsceller og Batterier de største tekno-

Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Energilag-

 

Energilagring er der flest beskæftiget inden for teknologien 



Kortlægning af cleantechvirksomheder i Region Midtjylland

Figur 41. Cleantechområdet ”Bæredygtige materialer” fordelt på teknologier 
ved antal virksomheder 

 
• De tre største teknologier under cleantechområdet Bæredygtige materialer er Bæredy

tige bygningsmaterialer, Biologisk nedbrydelige materialer og Genbrugsmaterialer, som 
alle fylder lige meget under det overordnede cleantechområde, når der ses på antal 
virksomheder 

 

Figur 42. Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Bæredy
tige materialer” 

• Under cleantechområdet Bæredygtige materialer er der flest beskæftiget inden for te
nologien Biologisk nedbrydelige materialer 
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Cleantechområdet ”Bæredygtige materialer” fordelt på teknologier 

De tre største teknologier under cleantechområdet Bæredygtige materialer er Bæredy
ige bygningsmaterialer, Biologisk nedbrydelige materialer og Genbrugsmaterialer, som 
alle fylder lige meget under det overordnede cleantechområde, når der ses på antal 

Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Bæredy

Under cleantechområdet Bæredygtige materialer er der flest beskæftiget inden for te
nologien Biologisk nedbrydelige materialer  
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Cleantechområdet ”Bæredygtige materialer” fordelt på teknologier – vist 

 

De tre største teknologier under cleantechområdet Bæredygtige materialer er Bæredyg-
ige bygningsmaterialer, Biologisk nedbrydelige materialer og Genbrugsmaterialer, som 
alle fylder lige meget under det overordnede cleantechområde, når der ses på antal 

Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Bæredyg-

 
Under cleantechområdet Bæredygtige materialer er der flest beskæftiget inden for tek-
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Figur 43. Cleantechområdet ”Affald og genbrug” fordelt på teknologier 
tal virksomheder 

 
• Den primære teknologi inden for cleantechområdet Affald og genbrug er Genanvendelse 

af ressourcer, når der ses på antal virksomheder
 

Figur 44. Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Affald og 
genbrug” 

• Under cleantechområdet Affald og genbru
en Deponeringsanlæg og lossepladser
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Cleantechområdet ”Affald og genbrug” fordelt på teknologier 

Den primære teknologi inden for cleantechområdet Affald og genbrug er Genanvendelse 
af ressourcer, når der ses på antal virksomheder 

Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Affald og 

Under cleantechområdet Affald og genbrug er der flest beskæftiget inden for teknolog
en Deponeringsanlæg og lossepladser 
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Cleantechområdet ”Affald og genbrug” fordelt på teknologier – vist ved an-

 

Den primære teknologi inden for cleantechområdet Affald og genbrug er Genanvendelse 

Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Affald og 

 
g er der flest beskæftiget inden for teknologi-
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Figur 45. Cleantechområdet ”Vand og spildevand” fordelt på teknologier 
antal virksomheder 

 
• Den primære teknologi inden for cleantechområdet Vand og spildevand e

ning, når der ses på antal virksomheder
 

Figur 46. Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Vand og 
spildvand” 

N=60 
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Cleantechområdet ”Vand og spildevand” fordelt på teknologier 

Den primære teknologi inden for cleantechområdet Vand og spildevand e
ning, når der ses på antal virksomheder 

Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Vand og 
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Cleantechområdet ”Vand og spildevand” fordelt på teknologier – vist ved 

 

Den primære teknologi inden for cleantechområdet Vand og spildevand er Vandrens-

Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Vand og 
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• Under cleantechområdet Vand og spildvand er der flest beskæftiget inden for teknolog
erne Vandforsyning og Vandrensning

Figur 47. Cleantechområdet ”Luft og miljø” fordelt på teknologier 
virksomheder 

 
• De største teknologier inden for cleantechområdet Luft og miljø er Luftrensning og Ve

tilation, når der ses på antal virksomheder
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Under cleantechområdet Vand og spildvand er der flest beskæftiget inden for teknolog
erne Vandforsyning og Vandrensning 

leantechområdet ”Luft og miljø” fordelt på teknologier –

De største teknologier inden for cleantechområdet Luft og miljø er Luftrensning og Ve
tilation, når der ses på antal virksomheder 
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Under cleantechområdet Vand og spildvand er der flest beskæftiget inden for teknologi-

– vist ved antal 

 

De største teknologier inden for cleantechområdet Luft og miljø er Luftrensning og Ven-
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Figur 48. Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Luft og 
miljø” 

• Under cleantechområdet Luft og miljø er der flest beskæftiget inden for teknologien 
Ventilation 
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Figur 48. Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Luft og 

Under cleantechområdet Luft og miljø er der flest beskæftiget inden for teknologien 
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Figur 48. Beskæftigelse inden for teknologierne under cleantechområdet ”Luft og 

 
Under cleantechområdet Luft og miljø er der flest beskæftiget inden for teknologien 
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14.2 Spin off 

De følgende figurer giver et overblik over antallet af spin 
i forhold til de resterende regioner.

Figur 49. Cleantechvirksomheder i Region Midtjylland, som har dannet spin off vir
somheder – sammenlignet med de resterende regioner

 
• 14 % af cleantechvirksomhederne i Region Mid

 
• Der er ingen væsentlig forskel i andelen af cleantechvirksomheder, der har dannet spin 

off virksomheder, i Region Midtjylland i forhold til cleantechvirksomhederne i de rest
rende regioner 
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De følgende figurer giver et overblik over antallet af spin off virksomheder i Region Midtjylland 
i forhold til de resterende regioner. 

Cleantechvirksomheder i Region Midtjylland, som har dannet spin off vir
sammenlignet med de resterende regioner 

14 % af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland har dannet spin off virksomheder

Der er ingen væsentlig forskel i andelen af cleantechvirksomheder, der har dannet spin 
off virksomheder, i Region Midtjylland i forhold til cleantechvirksomhederne i de rest
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Figur 50. Cleantechvirksomheder i Region Midtjylland, som selv er en spin off vir
somhed – sammenlignet med de resterende regioner

 
• 13 % af cleantechvirksomhederne i Region Midtjylland er selv en spin off virksomhed

 
• Der er ingen væsentlig forskel på andelen af cleantechvirk

off virksomhed, i Region Midtjylland i forhold til cleantechvirksomhederne i de restere
de regioner 
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