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Baggrund
Fremtiden tilhører robotterne

Automatisering af produktion, logistik og 
andre forretningsaktiviteter har hjulpet til at 
effektivisere og udvikle mange brancher de 
seneste årtier, og nu står industrien overfor 
den næste transformation. Den 4. industrielle 
revolution er på vej - og robotterne kommer til 
at spille en hovedrolle.

Robotteknologien udgør en hjørnesten i frem-
tidens automatisering. Dels fordi mange robot-
teknologier er født med Industri 4.0 funktiona-
liteter, fx evnen til at sanse sine omgivelser og 
interagere med disse. Samarbejdende robotter 
er en vigtig ny robotteknologi, hvor syddanske 
virksomheder er internationalt førende.

Denne analyse følger op på den tidligere ana-
lyse af branchen for robotter og automatise-
ring med fokus på udviklingen i beskæftigelse, 
branchens geografiske koncentration og antal 
virksomheder.



Fynske milepæle
• Universal Robots rundede 1 mia. i årlig omsætning i 2017.

• Mobile Industrial Robots blev solgt til Teradyne i april 2018 
for 121 mio. € i kontant samt op til 100 mio. € mere afhæn-
gig af resultatudviklingen. Årsregnskabet for 2017 viser en 
omsætningsvækst på 176 pct. i forhold til året før.

• Syddansk Universitet beslutter at investere mere end 100 
mio. kr. i et nyt robotlaboratorium.

• OnRobot fusionerer med ungarske Optoforce og amerikanske 
Perception Robotics og bliver den største producent af gri-
beredskaber til små robotter. Det fusionerede selskab til-
trækker 100 mio. kr. i ny kapital fra eksterne investorer bl.a. 
Vækstfonden.

• 74 pct. af branchens producentvirksomheder har hovedsæde 
på Fyn.



Et fynsk erhvervs-
eventyr folder sig ud
Den danske robot-og automatiseringsbranche udvikler sig 
stærkt i disse år med høj vækst, introduktion af innovative 
nye teknologier, og stærke positioner på nichemarkeder. 
Det er særlig på Fyn det går stærkt.

Eksporten af robotter har rundet en mia. kr. årligt, og inden 
for robotteknologi er det særlig virksomheder inden for 
området samarbejdende robotter, der udmærker sig. 

På det marked er de fynske virksomheder førende. Uni-
versal Robots har 71 pct. af verdensmarkedet i 2017, men 
også virksomheder som OnRobot, der fremstiller gribered-
skaber, og Mobile Industrial Robots, der fremstiller samar-
bejdende mobile robotter, vækker opmærksomhed. Mobile 
Industrial Robots med 70 ansatte blev solgt for 121 mio. € i 
april 2018 og OnRobot har udviklet sig til den førende pro-
ducent af griberedskaber til samarbejdende robotter efter 
fusion med en ungarsk og en amerikansk virksomhed.
Også automatiseringsvirksomhederne har en stærk po-
sition inden for særligt automatiseringsløsninger til den 
danske fødevareindustri. 

Det særlige ved den danske robot- og automatiserings-
branche er, at producenterne er koncentreret på Fyn, hvor 

der er et stærkt klyngesamarbejde mellem virksomheder, 
vidensinstitutioner og erhvervsfremmeaktører. 

Branchen beskæftiger:
• 4.688 hos integratorer
• 4.366 hos producenter
• 9.054 i alt

De fynske arbejdssteder hos producentvirksomheder 
beskæftigede i alt 2.304 personer i 2017, hvilket svarer til 
53 pct. af alle job i producentvirksomheder. Beskæftigelsen 
hos de fynske producenter er steget 31 pct. siden 2015. 
Fynske iværksættere går også forrest i at etablere nye 
robot og automatiseringsvirksomheder. Over halvdelen af 
alle virksomheder, der er stiftet siden 2010, er etableret 
på Fyn.

Den fynske erhvervsklynge har vakt international opmærk-
somhed, og den er på vej til at blive en fremtidig national 
styrkeposition: Måske bliver det et erhvervseventyr på 
linje med vindmølleindustrien?

Dansk industri har en
produktivitetsudfordring
Produktiviteten udvikler sig for langsomt i dansk industri. 
Dette giver sig bl.a. udslag i, at industriens værditilvækst 
pr. indbygger udvikler sig langsommere i Danmark end i fx 
nabolande som Tyskland og Sverige. Den årlige ændring i 
værditilvækst pr. indbygger er 0,6 pct. i Danmark mod fx 
1,4 pct. i Tyskland, og 5,8 pct. i Sydkorea. 

Produktivitetsforbedring er altså en forudsætning for, at 
dansk industri fortsat kan være konkurrencedygtig. Auto-
matisering er en af nøglerne til at sikre en bedre produkti-
vitetsudvikling, og robotteknologi får en stigende betyd-
ning for virksomhedernes automatiseringsplaner. 

Traditionelle industrirobotter kræver store investeringer og 
skal hegnes af sikkerhedsårsager. De er tilmed vanskelige 
at udnytte, mens de samarbejdende robotter er billige, flek-
sible løsninger, som de små og mellemstore virksomheder 
har lettere ved at tage til sig.

Årlig ændring i værditilvækst pr. indbygger

Trend 1990-2015

Danmark 0,6%

Tyskland 1,4%

Japan 1,2%

Sydkorea 5,8%

Singapore 3,2%

Sverige 3,3%

Kilde: Strategi & Analyse, Region Syddanmark baseret på data fra UNIDO 
Note: Beregnet som den lineære trend 1990-2015
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Note: Figuren viser det forventede antal solgte enheder på verdensmarkedet 2017-2027

50 pct. årlig vækst  inden for 
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Markedspotentialet for de samarbejdende robotter er betydeligt, hvilket bl.a. skyldes, at de samarbej-
dende robotter udvider anvendelsesområdet for robotter.

Frem mod 2027 forventes markedet for samarbejdende robotter at vokse til omtrent 79 mia. kr. årligt 
(13 mia. US$), og potentialet er dermed enormt. Markedet for de samarbejdende robotter forventes at 
runde 600,000 enheder årligt i 2027 - en forventet vækst på 5.700 pct.

Samarbejdende robotter er en ny type robotter, der vinder udbredelse i både store 
og små virksomheder, og på områder hvor man ikke tidligere har anvendt robotter.

Samarbejdende robotter:

• kan arbejde sammen med mennesker, der hvor mennesker opholder sig
• er sikre at anvende og kræver ikke særlige sikkerhedsforanstaltninger
• er fleksible, billige og lette at installere
• og betjene 
• frigør menneskelige ressourcer til produktive opgaver
• er velegnede til SMV’er

En særlig styrke inden for 
samarbejdende robotter



En branche i rivende udvikling

Robot- og
automatiseringsbranchen
Automatiserings- og robotbranchen er ikke omfattet af en 
entydig brancheinddeling, og virksomhederne i denne ana-
lyse spreder sig over 16 forskellige primære branchekoder. 
Branchens virksomheder er identificeret ved hjælp af 
medlemslister fra organisationer med fokus på robottek-
nologi og automatisering, Det drejer sig bl.a. om følgende 
organisationer:

• Innovationsnetværket Robocluster
• Erhvervsklyngen Odense Robotics
• Danish Industrial Robot Association
• Dansk Automationsselskab
• Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og 

Automation

Medlemslisterne er suppleret med internetsøgninger, virk-
somhedslister i udgivelser om robotteknologi samt omtale 
i medier. 

Med udgangspunkt i ovenstående, kan de identificerede 
virksomheder er klassificeres i to hovedkategorier:
• Integratorer: virksomheder der forhandler automati-

seringsløsninger eller robotteknologi
• Producenter: virksomheder der producerer automati-

seringsløsninger eller robotteknologi

Det er især producentvirksomhederne, der tegner bran-
chen, da de står for at udvikle og fremstille maskiner, 
robotter eller færdige robotprodukter, mens forhandlerne, 
der betegnes som integratorer, forhandler maskiner og 
sammensætter og udvikler automatiseringsløsninger til 
slutbrugerne. Det er således producenterne, der er den 
primære kilde til innovation og udvikling.

Derudover spiller bl.a. leverandører af komponenter, konsu-
lenter inden for automatisering samt vidensinstitutioner 
en betydelig rolle i udvikling af den fynske klynge.

Der er i alt 166 virksomheder i branchen, heraf 92 integra-
torer og 74 producenter.

Branchen er relativt ung og 53 pct. af virksomhederne er 
stiftet efter 2000. Det gælder især for producentvirksom-
heder, hvor 42 af 74 virksomheder er stiftet efter 2000 
(57 pct.). 

Af de producentvirksomheder, der er stiftet efter 2010 er 
63 pct. fynske. 74 pct. af producenterne har hovedsæde på 
Fyn.
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Kilde: Region Syddanmark baseret på særkørsel fra CVR-registeret Juni 2018
Note: Figuren viser fordelingen af producent- og integratorvirksomheder 
opdelt på stiftelsesår



Antal job inden for robotter og automatisering
4. kvartal 2017

Integrator Producent

Hovedstaden  699     15%  562     13%

Midtjylland  1.459     31%  985     23%

Nordjylland  816     17%  270     6%

Sjælland  558     12%  8     0%

Syddanmark
Fyn  502     11%  2.304     53%

Sydjylland  654     14%  237     5%

I alt  4.688     100%  4.366     100%

Kilde: Region Syddanmark, baseret på særkørsel fra CVR-registeret. Tal for kvartalsbe-
skæftigelse 4. kvartal 2017
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Den fynske klynge består af både robot- og automatiseringsvirksom-
heder. Universal Robots, Mobile Industrial Robots (MIR), On Robot og 
Blue Ocean Robotics er de mest kendte robotvirksomheder. 

Men klyngen består også af adskillige små virksomheder, der udvikler 
og leverer robot- og automatiseringsløsninger til fx brug på sygehu-
se, i byggebranchen eller til undervisning, der således er med til at 
med til at give erhvervsklyngen en mangfoldig og konstant dynamisk 
udvikling. 

Klyngen er også kendetegnet ved en høj andel af nye iværksætter- 
virksomheder. 

Kortene viser, hvor arbejdsmarkedet for robot- og automatiseringsbranchen er koncentreret  
opdelt på producentvirksomheder og integratorvirksomheder. Beskæftigelsen i producentvirksomheder 

inden for robot- og automatiseringsbranchen er koncentreret på Fyn. Det er også her, der er skudt flest nye 
virksomheder op i de senere år. 

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra ABI Research

Forventet antal samarbejdende 
robotter 2016-2027 

Flest job på Fyn

Opdelt på regioner

  
 

En komplet robotinstallation  
koster typisk 600.000-900.000 kr.  
og tilbagebetalingstiden er kort.  
En samarbejdende robot er  
billigere.

Beskæftigelse i 
producentvirksomheder 
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Med til at understøtte udviklingen er samarbejdet med et in-
ternationalt anerkendt forskningsmiljø inden for robottekno-
logi ved Mærsk McKinney-Møller Instituttet på Syddansk Uni-
versitet. Flere af de store spillere inden for robotteknologi er 
stiftet af tidligere studerende og forskere ved instituttet. I alt 
tilbyder de syddanske uddannelsesinstitutioner flere end 40 
uddannelser rettet mod robotteknologi og automatisering. 

Eksplosiv vækst

Analysefirmaet ABI Research forventer, at verdensmarkedet 
for samarbejdende robotter vil vokse med 50 pct. årligt 
de næste 10 år målt på antal robotter og 46 pct. målt på 
omsætning. Det vil betyde en vækst i antallet af installerede 
nye robotter på 5.700 pct. og en forventet omsætningsvækst 
på 4.400 pct.

Klyngesamarbejde styrker robotudviklingen

Syddansk Vækstforum har investeret mere end 100 mio. kr. i at 
udvikle robot- og automatiseringsklyngen inden for iværksæt-
teri, teknologiudvikling og robotanvendelse, videndeling samt 
offentlig-privat innovation. Robotklyngen er karakteriseret ved 
et tæt samarbejde mellem videninstitutioner og private virk-
somheder, som giver virksomhedernes adgang til ny og højt 
specialiseret viden og arbejdskraft. Klyngen omfatter bl.a.:  

•  Innovationsnetværket RoboCluster, der samler danske 
kompetencer inden for forskning, udvikling og design 
af robotteknologi og understøtter vidensdeling mellem 
virksomheder og videninstitutioner. 

•  Odense Robotics, der samler mere end 120 virksomheder 
og bl.a. driver en succesfuld Start-Up Hub for start-ups 
inden for robotteknologi.

•  Mærsk McKinney-Møller Instituttet ved Syddansk Univer-
sitet, der som internationalt anerkendt forskningsmiljø 
inden for robotteknologi er hjemsted for en lang række 
forskningsprojekter i samarbejde med klyngens aktører 
og uddanner kandidater til branchen.

Kilde: Region Syddanmark baseret på særkørsel fra CVR-
registeret, februar 2018
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•  Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi, 
der bl.a. tilbyder ekspertise inden for implemen- 
tering og udvikling af robotløsninger.

•  Scale-Up Denmark Robotics, der er et accelerator-
program for virksomheder med særligt vækst- 
potentiale, som tilbydes elitetræning tilpasset  
virksomhedens behov og bistand fra eksperter  
i robotmiljøet.

Job i producentvirksomheder er koncentreret på Fyn

Kortet viser, hvor i landet der er høj koncentration af beskæftigelse blandt pro-
ducentvirksomheder. Koncentrationen er højest på Fyn, hvor der også er skudt 
flest nye virksomheder op i de senere år.

Kilde: Region Syddanmark

Robot- og automatiseringsbranchen består 
af to typer virksomheder: Producenter og 
integratorer

De nyeste beskæftigelsestal viser en fortsat positiv 
udvikling ho robot- og automatiseringsvirksomhe-
derne. Branchen beskæftiger i alt 9.054 i Danmark, 
en stigning på 16 pct. siden 2015. Heraf arbejder 
4.688 i integratorvirksomheder (forhandlere af 
robot- og automatiseringsløsninger) og 4.366 
arbejder i producentvirksomheder (udviklere og 
producenter af udstyr).

I perioden 2015-2017 er der kommet 31 pct. flere 
job hos de fynske robotproducenter, og de beskæf-
tiger ved udgangen af 4. kvartal 2017 i alt 2.804 
medarbejdere, hvilket svarer til 53 pct. af alle job i 
producentvirksomheder i Danmark.

Fortsat vækst: 

31 %
 flere jo

b 

på Fyn 2015-

2017



Fakta om Robot- og 
automatiseringsbranchen

• Branchen beskæftiger 9.054 i 
Danmark

• 4.688 arbejder i 
integratorvirksomheder

• 4.366 arbejder i 
producentvirksomheder

• 196 virksomheder, heraf 95 
producenter

• 53 pct. af producenternes 
beskæftigelse er på Fyn

• 63 pct. af alle virksomheder, der er 
stiftet siden 2010, er etableret på 
Fyn.
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Region Syddanmark
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