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Kortlægningen af dansk lydteknologi har været en uhyre spændende opgave af få overdra-
get fra Musicon Valley’s Vækstmiljø. 

Dels fordi dansk lydteknologi ikke er kortlagt før – dels fordi vi begge brænder for sagens
kerne, god lyd. 

Det har været en lærerig rejse, som har givet os værdifuld indsigt og relationer til mennes-
ker, som fra forskellige positioner inden for forskning og marked, har betydning for dansk lyd-
teknologi.

Vi håber, at de netværk, som er skabt undervejs og den viden, som er produceret, kan komme
til gavn, når arbejdet skal videreføres.

Ét af de mest spændende afsnit at læse i denne rapport, har vi ikke selv udarbejdet. Det har
seniorforsker Birgitte Rasmussen fra RISØ, og derfor kan vi tillade os at fremhæve det. Det
handler om fremtiden, og den er altid mest interessant at beskæftige sig med.

Her finder du bud på globale megatrends, de overordnede bevægelser i samfundsudvikling-
en, vor sociale adfærd, politik med mere, som kommer til at påvirke mulighederne for de
danske lydteknologiske brancher.

Der peges også på en række konkrete teknologiske gennembrud og inventioner, som inden
for tidshorisonter af 5 – 15 år, vil ændre forudsætningerne i markedet.

Læs på side 62 om de mulige fremtider for dansk lydteknologi.

En stor tak til de mange branchefolk og forskere, som har medvirket i interviews, konferen-
cer og ved det teknologiske fremsyn, og som har delt viden, visioner og tanker med os.

God læselyst!
Hørsholm & København marts 2006. 

Jan Voetmann, Senior Teknologi Specialist Flemming Madsen, projektleder

DELTA Kultur & Kommunikation

FORORD
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1. RESUMÉ

1.1 STÆRK MARKEDSPOSITION

Danmark har en række virksomheder med en fremtræ-
dende eller ledende global markedsposition, som byg-
ger på, anvender eller integrerer lydteknologi i sine pro-
dukter.

Virksomhederne er højteknologiske og innovative med
en omfattende produktudvikling og bagvedliggende
forskningsaktivitet. Produkterne har en stor grad af
kompleksitet og et højt videnindhold, som har gjort det
rentabelt at opretholde dele af produktionen i Dan-
mark.

Globaliseringen medfører, at det i højere grad bliver
forsknings- og udviklingsaktiviteter, som sammen med
ledelse og markedsføring, bliver grundlaget for
beskæftigelse og aktivitet i Danmark, mens stigende
dele af den fysiske produktion outsources til Øst-
europa og Asien. 

FORSKNING PÅ INTERNATIONALT NIVEAU
Dansk forskning inden for felterne akustik, transducer-
teknologier og signalbehandling er anerkendt som væ-
rende blandt de førende i verden. Forskningen finder
primært sted på Danmarks Tekniske Universitet,
Aalborg Universitet og Syddansk Universitet men også
i høj grad i de større private virksomheder. Der er god
kontakt og samarbejde mellem private virksomheder
og offentlig forskning.

Man er blandt branchernes ledende aktører og i
forskningen opmærksom på de udfordringer, som den
hastige øgning af især de teknologiske vidensbaser i
østlande og Asien frembyder. Dette peger på behovet
for en øget indsats for at fremme såvel teknologisk
som brugerdrevet innovation.

ANBEFALINGER
Vi har gennemført en kortlægning og analyse af branc-
herne, samt en strategiproces, som har involveret en
række ledende personer i virksomheder og forskning
gennem interviews, teknologisk fremsyn og workshops.

På denne baggrund, anbefaler vi følgende tiltag, som
skal sikre og udbygge Danmarks position på det glo-
bale marked inden for lydteknologi og som skal styrke
de brancher og virksomheders muligheder for at drive
innovation og udvikling fremad:

• En øget indsats inden for den offentlige 
forskning
Vi anbefaler at forskningsfeltet ’lydteknologi’, priori-
teres i øget omfang af ministerium og forsknings-
råd i de kommende år. Man er i de større virksom-
heder klar til at tage del i opgaverne.

• Udvikling af uddannelserne
Der er behov for at øge tilgangen af studerende til
de relevante ingeniørstudier. Udover almindelige 
rekrutteringsaktiviteter, bør dette gøres ved at 
udvikle uddannelserne og den bagvedliggende 
forskning. Endvidere at øge de tværdisciplinelle 
elementer med henblik på at fremme kandidater-
nes kompetencer inden for eksempelvis 
forretnings- og markedsforståelse.

• Øge samarbejde og videndeling på tværs 
af brancher og sektorer
Vi anbefaler, at der etableres netværk og samarbejde
på tværs af sektorer, brancher og markedsmæssige
positioner i de lydteknologiske brancher. Et sådant
samarbejde kan få flere udtryk, såvel inden for ram-
merne af offentlige institutioner og støttemulig-
heder som udenfor. 

• Innovationsfremmende indsats
Vi anbefaler, at der i relation til ovenstående, gøres
en særlig indsats for at analysere hvilke tiltag, der 
kan medvirke til at fremme innovation i de danske 
lydteknologiske virksomheder.

Anbefalingerne er ikke konkretiseret i egentlige hand-
leplaner, idet dette ligger uden for vort kommissorium.
Vi retter derfor rapporten og anbefalinger til forsk-
ningsråd, politikere, minister & embedsmænd samt til
branchen, dens virksomheder, institutioner og organi-
sationer, som vi håber kan gøre brug af forslagene og
omsætte disse til konkrete initiativer.
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1.2 RAPPORTENS HOVEDAFSNIT
OG KONKLUSIONER

I rapporten har forskere og virksomhedsledere bidra-
get med oplæg og beskrivelser samt citater, som vi
synes rammer hovedet på sømmene i relation til en
række vigtige spørgsmål.

Rapporten består af 7 hovedafsnit, hvis indhold og
konklusioner kortfattet beskrives nedenfor. 

God læselyst!

RAPPORTENS HOVEDAFSNIT

1. Indledende afsnit
Rapporten indledes med sammenfatning og 
gennemgang af de danske lydbranchers historik og
udvikling.

2. Teknologisk afgrænsning og 
værdikædeanalyse
Når man skal foretage branche- eller klynge-
analyser, vælger man som oftest en branche-
mæssig tilgang, som tager udgangspunkt i historiske
markedspositioner og NACE-koderne i dansk og 
international statistik.

Projektet ’Dansk lydteknologi – en global styrke-
position’ har valgt en anden metode at undersøge 
og dokumentere på, som bygger på en viden-
mæssig teknologisk platform.
Det er første gang, at en sådan undersøgelses-
metode er anvendt, hvorfor vi har gjort en del ud af
at beskrive grundlaget og opstille værdikæder, der 
viser hele omfanget af lydteknologisk baseret 
aktivitet.

Produktudvikling og produktion 
Widex, Oticon, GN, TC, B&O, AM3D,
DPA, B&K, KISS, Ortofon, 
Tymphany m.fl.

Forskning og udvikling
DTU, AU, SDU, ITU, DELTA
+ virksomheder

Professionelle brugere & integratorer
Elektroniske Medier, NOKIA, BenQ, IKT, 

WEB, kopieringsmedier, IO-interactive, 
Terma samt udlejning og løsninger. 

Forbrugere og anvendere
Tele, Skype, events, DK HiFiklub, 

detail, publikum, 
rådgivende ingeniører.  

Akustik

Transducer

-teknologier

Signalbehandling

DE LYDTEKNOLOGISKE KERNEFELTER

Fra vidensbasen og ud i markedet: hvilken omsætning, beskæftigelse og eksport skaber dansk viden om lyd
og lydteknologier i markedet.
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3. Kortlægning af brancher og virksomheder – 
Dansk Lydteknologisk Index 
Ud fra den opstillede teknologiske afgrænsning og
værdikæder, har vi gennemgået mere end 10.000 
virksomheder i Danmark og identificeret de, som 
bygger på, integrerer eller anvender viden om lyd 
eller lydteknologier i deres produktion, service eller
handel.
Det har ikke med de tilgængelige branchebaserede
data i primært Danmarks Statistik været muligt at 
opgøre det samlede omfang af beskæftigelse, 
omsætning og eksport.
Vi har udvalgt enkelte fuldblods lydbrancher og vist
tal for disse. Endvidere har vi udvalgt 21 lyd-
teknologisk baserede virksomheder, alle med mere
end 30 ansatte, og vist udviklingen i beskæftigelse
og omsætning i en fem års periode for et udvalg af
disse.
Denne opgørelse kalder vi for Dansk Lydteknologisk
Index. Indexet kan udvikles og udbygges betydeligt,
såvel med flere områder som uddannelsesniveau, 
innovationsgrad med mere. Såfremt det udvikles og
fortsættes, kan det blive et vigtigt redskab for at 
kunne vurdere udvikling og tendenser i de danske 
lydteknologiske brancher.

Dansk styrke: Viden om lyd og lydteknologier
anvendes i 46 brancher. I de 21 største virksomhe-
der beskæftiges 18.100 personer. Omsætning er
20,4 milliarder kr. Eksportandelen er mellem 73%
og 97%.

4. Kortlægning af uddannelser, forskning 
og netværk
Vi har fokuseret på civilingeniøruddannelserne, som
finder sted på Danmarks Tekniske Universitet, 
Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Her 
uddannes der mellem 75 og 85 kandidater årligt, 
som i et eller andet omfang har specialiseret viden,
som er relevant for brancherne. De større virksom-
heder peger på, at mangel på lydteknologiske 
ingeniører, såvel til udvikling som produktion1 er et 
voksende problem.
Vi har kortlagt omfanget af den lydteknologiske 
forskning og de større projekter, som pågår eller er
blevet gennemført i de senere år ved 
institutionerne. Det eneste meget omfattende 
projekt (budget 80 m.kr. over fem år), Sound Quality
Research Unit ved Aalborg Universitet slutter 

september 2006. Der er fra universiteterne 
indstillet 3 forskellige forskningsmæssige kerne-
felter inden for eller med tilknytning til lydteknologi
til Danmarks Forskningspolitiske Råd. Endvidere 
har Aalborg Universitet til det Strategiske 
Forskningsråd indstillet Lydteknologi som en 
innovationsaccelererende platform.
Endvidere har vi kigget på de netværk, hvor 
videndeling finder sted i dag, Acoustic Engineering
Society, Dansk Akustisk Selskab, Dansk Selskab 
for Signalbehandling med flere. Her finder du også
en beskrivelse af Danish Sound Design, et oplæg til
et samlende innovativt netværk for dansk 
lydteknologi.

Trussel: Manglen på ingeniører med lydteknologisk
viden truer de danske arbejdspladser. Forskningen
inden for de lydteknologiske domæner og platfor-
me bør samles og prioriteres højere fra forsknings-
rådene i de kommende år. Der mangler et samlen-
de netværk for hele området.

5. S.W.O.T og Lydteknologisk fremsyn
Vi har igennem mere end 30 interview fået et godt
indtryk af virksomhedernes billeder af branchernes
styrker – svagheder – trusler og muligheder. 
Danmark har en vidensbaseret styrkeposition, som
er grundlagt for mere end 100 år siden, og som har
lagt grunden til udviklingen af en række markante 
virksomheder. Globaliseringen vil utvivlsomt 
medvirke til udflytning af produktionsarbejdspladser
i alle dele af brancherne, hvor man outsourcer de 
dele af produktionen, som er for dyre at bevare i 
Danmark. Udfordringerne – og mulighederne 
– ligger i at bevare et vidensforspring, som er 
teknologisk baseret samt at koble dette til kreativ
innovation, som er drevet af brugerne og forståelse
af disses behov samt af nye forretnings- og 
handelskoncepter, design, styringssystemer 
med mere. 
20 forskere og ledende medarbejdere fra virksom-
hederne har beskæftiget sig med fremtiden i et 
lydteknologisk fremsyn, udført af forskningscenter 
RISØ. Der er tro på, at blandt andet trådløse 
standarder og integration af lyd i flere og flere 
produkter vil øge den globale efterspørgsel efter 
lydteknologisk viden og produkter. Endvidere at 
Danmark vil kunne gå forrest i udviklingen af 
avancerede og komplekse teknologier. 

1. Bang & Olufsen flytter produktionsarbejdspladser fra Struer til Tjekkiet. I første omgang berøres 75 stillinger, senere måske op til 200 stillinger. Det er blandt
andet manglen på ingeniører i området, som driver beslutningen.
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Lyd, billede, information, underholdning, arbejds-
station – det hele vil smelte sammen i nye trådløse
standarder. Lyd vil blive integreret i hjemmet og
flere af vore hjælpemidler. Spørgsmålet er om det
bliver god lyd – eller bare høj lyd? Og kan Danmark
blive verdens foretrukne leverandør?

6. Globale tendenser: specialisering, kreativitet
og innovation
I dette afsnit kigger vi på nogle af de globale 
tendenser, som påvirker de danske lydteknologiske
brancher og forskning. Globaliseringen medfører 
øget specialisering og regionale klyngedannelser, 
en udvikling som dansk lydteknologi er et godt 
eksempel på. Der sker store ændringer i den 
globale erhvervsstruktur, hvor alle industrialiserede
lande, inklusiv Kina, taber produktionsarbejds-
pladser som følge af robotter og øget effektivitet. 
Vidensbaser og -produktion øges betragteligt i 
lavtlønslandene, og det lægger øget pres på vor 
evne til at omsætte vor tavse viden til nye 
produkter. Den kodificerede viden kan man købe 
mange steder. Alt sammen peger i retning af nye, 
kombinatoriske kompetencer hos ingeniører og 
ledelse samt brugerdreven innovation, hvor 
kunderne gøres til partnere, også i design- og 
udviklingsprocesserne. 

Fra ’Made in China’ til ’Designed in China’: lavt-
lønslandene vil ind i de øverste led i produktions-
og værdikæderne. Vort modsvar skal være: fra
’Customdesigned’ til ’Customermade’, kreativ, bru-
gerdrevet innovation, som skal placere danske
virksomheder forrest i feltet.

7. Bilag
I bilagsafsnittet kan du finde lister over møder, 
interviews og aktiviteter samt de mennesker, som 
har deltaget undervejs samt expertnotatet af 
professor Jean-Dominique Polack, Université Pierre
et Marie Curie, Paris.

’FØR I TIDEN GJALDT DET OM AT SE EN KUNDE

I HVER PERSON – NU HANDLER DET OM AT SE

EN PERSON I HVER KUNDE’

Jan Carlzon, tidligere direktør i SAS

1.3 BAGGRUND OG MÅL 
FOR PROJEKTET

Musicon Valley Vækstmiljø blev etableret i 2003 med
støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling, som et regionalt videncenter med fokus på
kerneteknologierne i event- og oplevelsessektorerne,
lyd, lys og transmission.

I samarbejdet deltager, RISØ, RUC, Roskilde
Handelskole, Roskilde Tekniske Skole, Forskerparken
CAT, DELTA, DPA Microphones, DR Produktion, Ros-
kilde Festival, DPA Soundco, SeeLite, ComTech og
Martin Professional.

I juni 2004 afholdt Vækstmiljøet og DELTA den første
konference om det danske lydteknologiske landskab. 

RISØ udførte på opdrag af vækstmiljøet i 2003-2004
et mindre pilotstudie af hele området, lyd, lys og trans-
mission, og konkluderede, at lydteknologien havde det
største potentiale.

PROJEKTETS MÅL 

• skabe et kvalificeret overblik over omfang 
og karakter af (viden om) dansk lydteknologi. 

• identificere de områder, brancher og virksom-
heder, som den anvendes inden for. 

• beskrive relationerne mellem de forskellige 
grupper af aktører i værdikæderne.
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• se på branchernes styrker og trusler og 
pejle nogle mulige fremtider.

• sætte dansk lydteknologi ind i de globale 
tendenser og udvikling.

• fremkomme med anbefalinger til hvordan 
positionerne kan forsvares og styrkes.

1.4 ELEMENTER OG AKTIVITETER

Projektet har omfattet følgende aktiviteter:

• Interviews & SWOT
Vi har gennemført 31 interviews med forskere og 
repræsentanter for en række virksomheder. 

• Ekspertnotat
Vi har bedt professor Jean-Dominique Polack. 
tidligere ansat ved DTU, nu ved Marie Curie 
Universitetet i Paris, om at udarbejde et notat med
en gennemgang af de danske lydteknologiske 
styrkepositioner.

• Teknologisk Fremsyn
I samarbejde med forskningscenter RISØ, 
Afdeling for systemanalyse, har vi gennemført et 
(lille) teknologisk fremsyn med deltagelse af 
17 personer fra forskning og virksomheder.

• Kortlægning
Vi har med udgangspunkt i Danmarks Statistiks 
branchekoder og registreringer af danske virksom-
heder, gennemgået 46 branchekoder og 
identificeret virksomheder, som bygger på, 
anvender og integrerer viden om lydteknologi i 
deres produktion, service eller ydelse. 

• Teknologiske domæner og værdikæder
Vi har i forbindelse med kortlægningen udviklet en
tre-delt produktions- og værdikæde model, som 
viser anvendelse og/eller integrationen af 
lydteknologier i produkter, service og handel.

• Dansk Lyd – en Global Styrkeposition
Projektet er afsluttet med afholdelse af konference,
som samlede i alt 93 personer. Konferencen blev 
afholdt på Ørsted•DTU d. 16. marts 2006.

Endvidere inddrager og citerer denne rapport:

• Resultat og referater fra konferencen ’Danish 
Audio’ d. 10. juni 2004 på DELTA.

• Delrapporten ”Pilotstudie af forudsætninger for 
oprettelsen af en kompetenceklynge blandt 
danske aktører relateret til live-event teknologi’, 
udført af Birgitte Rasmussen, RISØ for Musicon 
Valley Vækstmiljø.

VERDENS BEDSTE INDUSTRI PÅ TEGNE-
BORDET 

‘Vi har i Danmark nogle rigtig gode hyldevarer i

form af nichekompetencer inden for lyd, som vi

kan tage ned og bruge i forskellige projekter og

virksomheder. Men skal vi skabe verdens bed-

ste lydindustri i Danmark, hvad jeg mener der er

grundlag for, så kræver det en samlet indsats

fra dels industrien og dels det offentlige i form

af investering i forskning på et helt andet niveau

end det, vi har set hidtil. Vi deltager gerne i

finansieringen af nye initiativer, men det offentli-

ge må være med.' 

Senior Teknologi Specialist Søren Bech, Bang & Olufsen.
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Danmark har siden midten af 1920’erne haft en stærk
position inden for forskning, udvikling og produktion,
når det gælder audioteknik og akustik. Men historien
starter før:

I 1898 opfandt Valdemar Poulsen telegrafonen, forlø-
beren for båndoptageren.

Peter L. Jensen udtog i 1923 patentet2 til den moder-
ne højttaler, som vi kender den i dag – ganske vist
bosat i USA på det tidspunkt, men den viden, som lå til
grund, var medbragt fra og udviklet i Danmark

Tonefilmen blev opfundet i 1923 af Valdemar Petersen
og Alex Poulsen under navnet System Petersen &
Poulsen, Fonofilm. Og Nordisk Film var på daværende
tidspunkt både verdens ældste, men også ét af de stør-
ste produktionsselskaber i den globale filmindustri.
Nordisk Film er stadig verdens ældste producerende
filmselskab.

I 1951 skabte Petersen og Poulsen selskabet Ortofon,
som producerede nogle af verdens bedste pick-up’er.
Ortofon pick-up’er er i dag disc-jockeys foretrukne til
scratch. De er simpelthen de eneste, der kan holde til
det…. 

På daværende tidspunkt residerede professor P.O.
Pedersen i faget elektronik, som på det tidspunkt var
en del af det elektromekaniske miljø, der netop var eta-
bleret på DTU eller Polyteknisk Læreanstalt som det
hed dengang.

En heldig blanding af fremsynede forskere på DTU og
andre institutioner – og ’nørder’ med entrepreneurship
og iværksætterånd ledte op gennem århundredet via
små garagefirmaer frem til nogle af Danmarks mest
spændende virksomheder. Og det bobler endnu!

2. Et tidligere patent til en forløber blev udtaget allerede i 1880-erne af Friedrich von Siemens, grundlæggeren af Siemenskoncernen. Den kom dog aldrig i pro-
duktion, da der ikke fandtes forstærkere.

1.5 HISTORISK TILBAGEBLIK OG UDVIKLINGSHISTORIE
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ET UDSNIT AF DANSK LYDTEKNOLOGISK HISTORIE

1898

Valdemar Poulsens 
telegrafon 

1902

Valdemar Poulsen opfinder 
højfrekvens bue-generatoren, den

første radiosender 

1915

Peter L. Jensens elektro-dynamiske højttaler, US
patent 1923. Siemens havde før år 1900 beskrevet

det elektro-dynamiske princip, men der var ingen 
forstærkere.

1930’erne

Professor P.O. Petersen,
Polyteknisk Læreanstalt

(nu DTU), peger på akustik
som fremtiden for unge

elektro-ingeniør studerende. 

1940

Vilhelm Lassen Jordan
udvikler den akustiske

modelteknik.

1941

Lydteknisk Laboratorium
etableres ved Polyteknisk

Læreanstalt med professor
Fritz Ingerslev som leder. 

1943

Brüel & Kjær begynder
at fremstille akustisk

måleudstyr. 

1945

William Demant 
producerer det første danske
høreapparat. Virksomheden
kendes siden som Oticon.

1964

Teknisk-Audiologisk
Laboratorium etableres
ved Odense Sygehus 

(I dag en del af DELTA).

1968

JAMO 
grundlægges. 

1971

Dantax etaberes. 

1975

Audionord International
etableres under navnet
Audioscan Import ApS.

1976

Reson begynder at udvikle og producere
undervandsakustiske transducere, 

hydrofoner, ekkolod- og sonarsystemer.

TC Electronic starter i det Århusianske 
musikmiljø med fabrikation af guitarpedaler.

1990’erne

Grundstenen til firmaet 
AM-3D lægges gennem 

akustisk forskning i rumlig 
3-dimensional lydgengivelse 

ved Institut for 
Elektroniske systemer på

Aalborg Universitet.

1992

B-K Medical
begynder at 
producerer 

ultralydsscannere.

1993

Lydteknisk Institut, 
Lys & Optik og

ElektronikCentralen
fusioneres til DELTA.

DPA Microphones 
etableres (DPA udgår

fra Brüel & Kjær).

1994

KISS Technologies etableres 
med fokus på brugervenlige audio 

slutprodukter til hjemmet.

Center for Lydkommunikation 
etableres under Biologisk Institut,

Syddansk Universitet. 

G.R.A.S etableres. Målemikrofoner 
og tilbehør 

(G.R.A.S udgår fra Brüel & Kjær).

1999

ICE-Power, forstærkerklasse
med ekstrem høj nyttevirkning,
baseret på forskning/udvikling 

på DTU.
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1923

Alex Petersen og Arnold Poulsen, 
starter System Petersen & Poulsen tone-
film og Fonofilm Industri. Fra 1951 under

navnet Ortofon blev de en af verdens
førende pick-up fabrikanter. 

1925

Bang & Olufsen starter ud. 
De er begge ingeniører fra 
hhv. København og Århus. 

1926

Peerless fabrikkerne 
grundlægges.

1946

Lydteknisk Konsultation
på Teknologisk Institut

(TI) etableres. 

1947

Gerd Rosenstand 
starter firmaet Danavox,
som senere overtages af
GN Store Nord og bliver

til GN ReSound. 

1950

Tunghøreloven vedtages
og de første høreklinikker

i København, Århus og
Odense etableres.

1956

Ingeniørerne Tøpholm og
Westermann ’bryder ud’ fra
Oticon og starter WIDEX.

1977

Dynaudio etableres.

1983

Lydteknisk Laboratorium (ATV) 
og Lydteknisk Konsultation(TI) 

fusioneres til 
Lydteknisk Institut (ATV).

1984

Akustik oprettes som 
faggruppe under Institut 

for Elektroniske Systemer 
på Aalborg Universitet.

1986

Dicentia etableres under navnet
Compact Holding. Fusionerer med

SDC DanDisc i 1996 og køber
Tocano-delene af Toft og Fischer i

2006.

2000

Sonion (Microotronic) stiftes under navnet Sound Holding A/S
som opkøber Kirk Acoustics samt dele af østrigske AKG.

Akustik bliver en selvstændig afdeling under Institut for
Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet.

Sound Quality Research Unit etableres 
under Afdeling for Akustik, Aalborg Universitet.

2003

Center for Anvendt Høreforskning
etableres på DTU i sektionen

Akustisk Teknologi, Ørsted•DTU.

2005

Danish Sound Technology
(Peerless, Vifa, Scanspeak og

Logic) fusionerer med 
amerikanske Tymphany. 
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OM ØRSTED•DTU

Instituttet Ørsted•DTU kan føre sine rødder tilba-
ge til etableringen af det elektrotekniske fagom-
råde ved den Polytekniske Læreanstalt. En af de
helt store nøglepersoner var professor P.O. Pe-
dersen, som i 1930’erne forudså at akustik ville
blive et væsentligt forsknings- og udviklings-
område. 

Akustik har derfor eksisteret som selvstændigt
fag ved DTU siden 1940’erne, og forskning og 
uddannelse ved DTU’s Laboratorium for Akustik
under ledelse af professor Fritz Ingerslev har
spillet en væsentlig rolle for udviklingen af
dansk lydteknologi.

I dag ligger DTU’s aktiviteter inden for akustik i
Ørsted•DTU. Vi beskæftiger os med forskning og 
uddannelse inden for akustisk kommunikation,
akustisk støj og – ikke mindst – menneskets hø-
relse, hvor vi i Center for Anvendt Høreforskning 

er involveret i høre-forskning i et tæt samarbej-
de med den danske høreapparatbranche.

Ørsted•DTU tilbyder i dag en international mas-
teruddannelse i ’engineering acoustics’, og totalt
set uddanner vi omkring 15-20 ingeniører om
året, der specifikt vælger afgangsprojekt inden
for akustik. Hertil kommer med den brede defi-
nition af lydteknologi, der er anvendt ved dagens
konference et lignende antal kandidater med en
baggrund inden for signalbehandling.

Selvom disse tal måske er små i forhold til det
antal mennesker, der i Danmark arbejder med
lydteknologi, er jeg overbevist om at mange nøg-
lepersoner inden for dansk lydteknologi har en
baggrund fra DTU.

Uddrag af institutleder, Professor Erik Bruun’s, 

velkomst ved konferencen d. 16. marts 2006.
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I 1904 sad der en mand i Odense og hed Hans! Det vil
sige: han sad ikke meget, thi han var en meget fore-
tagsom mand. Han havde gjort det, at sælge symaski-
ner, til en god forretning.

Hans kone hed Camilla, og på et tidspunkt bliver det
klart, at Camilla hører dårlig. Hans har hørt om et appa-
rat i USA, der kan afhjælpe den skavank og skaffer en
såkaldt [Akulaljon] til konen, magen til den, den engel-
ske dronning Alexandra benyttede. Og det er vel her,
det hele begynder.…..

Hans Demant’s forretning udvikler sig fornuftigt og
med årene er det faktisk høreapparater der bliver den
dominerende forretning. Indtil 2. verdenskrig er det
amerikanske høreapparater Demant importerer og
sælger, men mod krigens afslutning – hvor det i øvrigt
er hans søn, William Demant, der leder virksomheden –
bliver det så svært at skaffe dem, at en egentlig egen-
produktion starter i Danmark. Forretningen hedder nu
Oticon og det første dansk-producerede høreapparat
er fra 1945.

To år tidligere har Gerd Rosenstand, der er elektriker,
opvokset og uddannet i Tyskland, men immigreret til
Danmark først i 30’erne, skabt en forretning omkring,
højttalere, mikrofoner og forstærkere og i 1947 går
også hans forretning, der hedder Danavox, ind i høre-
apparat branchen. Første Danavox høreapparat er fra
1947.

Samtidig er der i det danske samfund en ulmende uro
i invalideforeningerne, der er noget utilfredse med tin-
genes tilstand, og i Storbrittanien er der netop opbyg-
get en egentlig offentlig høreforsorg. Med skelen til
Storbritannien, besluttes det ved lov i 1950, at oprette
en dansk høreforsorg, og i 51/52 etableres tre høre-
klinikker i Danmark, én i København, én i Odense og én
i Århus. 

Klinikkerne drives af tre meget engagerede og ambi-

tiøse læger, Ole Bentzen, Harald Ewertsen og Christian 
Røjskjær, der i betydelig grad kommer til at præge den
unge danske høreforsorg. Med oprettelsen af klinik-
kerne og de gratis høreapparater til den danske
befolkning, viser det sig naturligvis snart at behovet er
ganske stort (7000 henvendelser på kort tid) og det
offentlige systems kapacitet på ca 1500 stk/år dæk-
kes gennem licitationer, som Oticon og Danavox byder
på. Samtidig er der stadig et betydeligt privat salg af
høreapparater fra hoteller og andre offentlige steder.

Senere – i 1956 – forlader to nøglemedarbejdere
Oticon og starter deres egen høreapparat-virksomhed,
som de kalder Widex. Rygter vil vide, at Widex er en
forkortelse for William Demant Exit, men det har aldrig
kunnet bekræftes...

50’erne og 60’erne er præget af et fremragende sam-
arbejde mellem høreforsorg og private producenter.
Forsorgen får dækket deres behov for høreapparater
gennem licitationer, der foreskriver såvel kommercielle
krav som tekniske specifikationer. Samtidig opbygges
der i høreforsorgen en indgangskontrol, således at
audiologiske ingeniører, ved hjælp af nyindkøbte,
såkaldte ’kunstige ører’, kan kontrolmåle de nu op imod
25 forskellige fabrikater, der tilbydes den offentlige
høreforsorg. Dette forhold sikrer en meget høj kvalitet
i såvel industri som i offentlig forsorg. 

DET ER GANSKE VIST………

Et eventyr om den tunghøre Camilla og hendes trofaste mand Hans, som ville gøre
alt for sin hustru. Og gjorde det!

Joel Beilin, udviklingsdirektør i Oticon A/S, en del af William Demant koncernen, indleder sin beretning om
den danske høreapparatindustris opståen, så tankerne ledes hen på H.C. Andersen. H.C. Andersen var, lige-
som Hans Demant, fra Odense, men her hører ligheden også op. Læs om hvordan en opfindsom og trofast
ægtemand, drevet af ønsket om af afhjælpe sin kones høretab, i 1904 indleder det, som skulle blive til én
af Danmarks mest succesfulde fremstillingsindustrier.
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Gennem 60’erne opbygger den danske høreapparat-
industri en meget stærk position gennem deres sam-
arbejde og erfaringer med høreforsorg og kommerciel-
le markeder. 

I 1968 etablerer man OTWIDAN selskabet (OTicon,
WIdex, DANavox). Selskabets formål er dels at sikre, at
der kun behøver at være ét sekretariat, hvor den
offentlige høreforsorg kan henvende sig i forbindelse
med licitationerne, og dels at søge besparelser på udvi-
klingsomkostningerne, da det er umådelig dyrt at spe-
cialfremstille løsninger til den danske høreforsorg –
hvilket var nødvendigt. I stedet for at tre virksomheder
udviklede hver sit produkt, hvorefter staten valgte det
ene, enedes man om – sammen – at lave et produkt til
den danske høreforsorg. Virksomhederne delte så
udvikling, omkostninger og indtægter imellem sig.

Ligeledes var det en samlet industri, der sammen med
offentlige institutioner, tog initiativ til en række skandi-
naviske teknisk-audiologiske fora og grupper. En del
eksisterer stadig, og endelig kunne man igen i 1986
være vidne til den lidt sære forestilling, at de tre store
danske høreapparatproducenter og konkurrenter ind-
gik i et fælles forskningssamarbejde med DTU – det
såkaldte Odin-projekt, der skulle undersøge mulighe-
derne for at anvende digital signalbehandling i høreap-
parater. 

Som bekendt kunne man konstatere, at netop de tre
danske producenter – 8-10 år senere - er de første i
verden til at introducere egentlige kommercielle digita-
le høreapparater!!

Endelig er Oticon, Widex og GN ReSound (daværende
Danavox) i 2003 med-initiativtagere til at starte det nye
Center for Anvendt Høreforskning, CAHR, på DTU. 

Så historien er tydeligvis præget af masser af samar-
bejde mellem industri og offentlige myndigheder, men
tilsvarende af betydelig og stadig skarpere konkurren-
ce producenterne imellem.   

Samarbejdet mellem industri og den offentlige danske
høreforsorg er til gengæld stort set ikke-eksisterende
længere, da der desværre ikke rigtig er kapacitet på de
offentlige høreklinikker til at indgå i et sådant.

For 10 år siden var der ca. 15 leverandører af høre-
apparater på verdensplan. Pga. en betydelig konkur-
rence og konsolidering i branchen er der i dag 6 store
leverandører af høreapparater på verdensplan. De 6
leverandører dækker de samme 80-90 % af verdens-
markedet som de 15 gjorde dengang. 

Oticon, GN ReSound og Widex spiller stadig en domi-
nerende rolle med ikke mindre end ca. 42% af det
samlede verdensmarked. Hertil kommer så bidrag fra
den største af dem alle, Siemens, samt Schweiziske
Phonak og amerikanske Starkey. 

Ialt blev der i 2005 solgt ca 7.4 millioner høreapparater
på verdensplan (i hele markedet) modsvarende en
omsætning på ca 18-20 mia kr. I Europa er penetratio-
nen i gennemsnit (stor variation) ca 17% - Altså 1 solgt
høreapparat for hver 6 hørehæmmede med faktiske
behov, mens tallet sandsynligvis er en anelse større i
USA, ca. 20%

Vi må sammen med det offentlige øge forsknings-
indsatsen i de kommende år for at matche videnudvik-
lingen i USA og Østen. Herudover har høreapparat-
industrien to store udfordringer i dag:

• at skaffe nok kvalificerede kandidater 
til produktudvikling

• at få mennesker under 70 år til frivilligt at 
vælge at gå med høreapparat

Nr 2 må industrien i høj grad selv klare, men nr 1 – at
få kvalificerede kandidater– har vi brug for hjælp til! 

Joel Beilin marts 2006.
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SONION LEVERER mere end 150 mill. audiokomponenter til de globale mobiltele-
fonproducenter og høreapparatfabrikanter. Sonion er resultatet af en fusion mellem
Microtronics og Kirk Acoustics og omsætter efter overtagelsen af dele af østrigske
AKG mere end 1 milliard i 2005.

DYNAUDIO. Den Skanderborg-baserede virksomhed leverer mere end 70.000
enheder til automobilindustrien. Dynaudio arbejder under navnet Dynaudio Acoustics
sammen med TC Electronic om sine avancerede studio-monitors, som blandt andet
anvendes af BBC og DR. Dynaudio har netop indledt samarbejde med NANO Nord
om udvikling af nanobaseret audioteknologi.

AM3D-LYD er et selskab, ejet af forskere ved Aalborg Universitet samt Nordjyske
Holdning, som omfatter avis, radio og Tv-drift. Kernen i AM3D’s produkt er lydbe-
handling og – styring, som nu kommer i anvendelse i verdens mest avancerede jager-
fly Joint Strike Fighter, hvortil AM3D skal levere 3-dimensionel lydoplevelsesudstyr til
piloterne. Denne teknologi mindsker reaktionstiden hos piloterne i tilfælde af fjendtligt
angreb og giver derved en større chance for at undslippe eller nedkæmpe fjenden.

FORSVAR OG SIKKERHED. TERMA har kontrakt med Joint Strike Fighter-pro-
jektet, som er et ud af et voksende antal opgaver, som involverer lydteknologi.
Produkterne er såvel software og styringssystemer som fysiske produkter, som bl.a.
opererer med aktiv støjdæmpning. De lydteknologiske produkter udgør endnu en lille
del af Termas omsætning, men væksten er på 300-400% årligt. Virksomheder som
Reson og G.R.A.S. hører til skaren af virksomheder, som anvender undervandsakus-
tik, ultralyd med videre til at løse sikkerhedsopgaver.

ICEPOWER, DATTERSELSKAB AF BANG & OLUFSEN, har udviklet en banebry-
dende audioforstærkerteknologi, klasse-D, som udmærker sig ved en meget høj effek-
tivitet for dermed at kunne nedsætte temperaturudvikling og krav til køling i forstær-
kerdelene. Flere andre producenter, Taccato, TactAudio og TI arbejder med teknologien.

KISS TECHNOLOGIES har på kort tid skabt sig en position på det globale marked
inden for avancerede audio-video systemer med opkobling til nettet og med integrere-
de lagringssystemer i soft- og hardware. Kiss blev i 2005 opkøbt af amerikanske Cisco
LinkSys.

INTERAKTIVE SPILPRODUCENTER. Danmark har i de senere år oplevet et boom
inden for computerspiludvikling og produktion med virksomheder som IO Interactive
og Deadline Games. Den auditive del af spillene bliver en stadig vigtigere del af pro-
duktet, hvor forbrugerens krav til flerdimensionalitet (surround) er stigende i takt med
hardwareudviklingen i PC- og spilkonsolmarkedet. Samtidig er der en begrænset
lagerplads i form af MegaBytes til rådighed for spilproducenterne, så det stiller meget
store krav til komprimerings- og signalbehandlingsteknologier

UDVALGTE EKSEMPLER PÅ SENERE ÅRS NYETABLERINGER, INNOVA-

TIONER ELLER MARKEDSUDVIKLING
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2. TEKNOLOGISK AFGRÆNSNING 
& VÆRDIKÆDER

2.1 TEKNOLOGISK 
AFGRÆNSNING

Kortlægningen anlægger et videnbaseret, teknolo-
gisk kriterium for sin udvælgelse af såvel virksom-
heder som forskning. I det følgende gør vi rede for
den teknologiske afgrænsning.

Vi befinder os inden for et område, som tager sit
udgangspunkt i akustik, læren om hvordan lyd opstår,
udbredes og opfattes af det menneskelige øre.
Området udviklede sig i det 20. århundrede i takt med
elektriske og elektroniske teknologier til også at
omfatte elektro-akustik, en fælles betegnelse for alle
former for elektronisk behandling, forstærkning og
påvirkning af de akustiske signaler.

Dette område udvikler sig med tiden i to hovedretning-
er, transducerteknologi og signalbehandling. 

Transducere omformer lyd til først analoge, siden digi-
tale signaler og tilbage igen: signaler til lyd. Trans-
ducerteknologien omfatter både de fysiske apparater
(mikrofoner og højttalere) og den software, der er knyt-
tet til.

Signalbehandling omfatter i bred betydning den dyna-
miske omformning, dvs. filtrering og regulering med
hensyn til frekvensområde og lydtrykniveau, som sig-
nalerne gennemgår for at opnå en ønsket virkning.
Signalbehandling er i høj grad baseret på digital teknik.

I det følgende beskrives de teknologiske domæner,
som denne undersøgelse retter sig imod.

2.1.1 AKUSTIK
Akustik er læren om, hvordan lyd dannes og påvirkes
af de omgivelser som den frembringes i. Endvidere
hvordan den transporteres, og hvordan den under
forskellige forhold påvirkes og opleves forskelligt af
det menneskelige øre. Feltet opererer med forskelli-
ge former for lyd, som ikke kan opfanges af det
menneskelige øre: infralyd (lave, dybe frekvenser) og
ultralyd (meget høje frekvenser.) Anvendelses-
mæssigt omfatter domænet bygningsakustik, (lyd-

isolation mellem boliger og mellem forskellige rum i
boligen, strukturtransmitteret lyd) og rumakustik
(koncertsale, teatre osv.). Området omfatter også
støjdæmpning, både udendørs og på arbejdspladsen.
Til området hører også trafikstøj både i og uden for
transportmidlerne samt undervandsakustik, som byg-
ger på anvendelsen og genkendelsen af ultralyd.
Dette anvendes for eksempel militært af søværnet.
Til området knytter sig også en række teknologier og
former for måling af lyd, såvel i relation til at afhjæl-
pe høretab hos mennesker (audiologi) som i relation
til at kunne identificere, dæmpe eller fjerne støj fra
bygninger, transportmidler og maskiner af enhver art,
også kaldet maskinakustik. Endvidere kan psyko-
akustik regnes til domænerne under akustik, idet
den beskæftiger sig med den oplevede lyd hos men-
nesket og dermed nøglen til en forståelse af, hvad
der får os til at vælge bestemte produkter frem for
andre – eller bestemte situationer at forbruge lyd i.

2.1.2 TRANSDUCERTEKNOLOGI
Transducere er i denne sammenhæng fællesbeteg-
nelsen for højttalere og mikrofoner, og domænet
omfatter alle teknologier, soft- og hardware, der
knytter sig til disse. Selvom grundprincipperne er
mere end 100 år gamle sker der en stadig udvikling
og forbedring af transducerne, i disse år specielt ved
en kraftig miniaturisering, som er bestemt af krav
om integration af transducerne i stadig mindre fysis-
ke enheder, til eksempel høreapparater, mobiltelefo-
ner, andre hjælpemidler og commodities. En af de
muligheder som miniaturiseringen giver er, at der på
et begrænset areal kan sammenbygges et stort
antal transducere, som ved hjælp af forskellige for-
mer for styring, software og signalbehandling kan
give dette såkaldte transducer-array helt nye akus-
tiske egenskaber. Begge former for transducere fin-
des integrerede i telefoner, mobiltelefoner og høre-
apparater, mens mikrofoner af mange forskellige
typer anvendes til målinger indenfor det akustiske
område, såvel civilt som militært. Højtalere er end-
videre en afgørende del af gengivelsen af film og
musik og integreres i fjernsyn, hifi og instrument-
forstærkeranlæg.
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2.1.3 SIGNALBEHANDLING, HERUNDER
LAGRING OG TRANSMISSION
Der findes både analog og digital signalbehandling.
Digital signalbehandling (DSP) kan kort beskrives
som rækker af algoritmer i software-koder, der ud
fra ønsket om en bestemt gengivelse og oplevelse
af lyd, behandler og omformer lyden på utallige
måder. DSP indenfor audio-området omfatter en
række vigtige anvendelsesområder, hvor påvirkning
og mixning af lydsignaler i forhold til frekvensom-
råde og dynamik er det centrale, hvad enten det
gælder høreapparater, hifiudstyr eller musikproduk-
tion i studier til udgivelses- eller transmissionsbrug
samt til livefremførelse. Endvidere dækker beteg-
nelsen også over datareduktion eller komprimering
af lydsignaler, som pakker signalet sammen til fx
20% af den oprindelige størrelse med kun en min-
dre kvalitetsforringelse. Herved kan der placeres og
transporteres store mængder (audio) data fordelt på
et stort antal kanaler på en given båndbredde. Andre
vigtige anvendelser er som digitale filtre, i forbin-
delse med lagring, redigering og kopiering, samt ved
håndtering af metadata i store søgemaskiner

Undersøgelsen medtager virksomheder, som byg-
ger på eller i betydeligt omfang, anvender eller
integrerer en eller flere teknologier inden for oven-
stående.

2.2 VÆRDIKÆDER OG 
RELATIONER 

Når vi kigger på anvendelsen af lydteknologi i forhold
til de ovenfor opstillede kriterier, i danske virksomhe-
der, så er det oplagt, at der er tale om en meget for-
skellig grad af anvendelse, integration eller udnyttelse
af disse teknologier, som derved får en forskellig

betydning og vægt for produkter og konkurrenceevne
for den enkelte virksomhed.
Det er også oplagt, at selv virksomheder, som vi uden
tøven vil betegne som ’lyd- eller audiovirksomheder’,
anvender, integrerer og udnytter en række andre tek-
nologier og materialer i deres produkter, som også har
betydning for konkurrenceevnen.

For at kunne vurdere relationerne imellem de forskel-
lige grupperinger af lydteknologi-anvendere, har vi set
på produktions- og værdikæder inden for forskellige
brancher og typer af virksomheder.

I det følgende definerer vi værdikæderne.

2.2.1 VÆRDIKÆDE 1 – FORSKNING, UDVIK-
LING & PRODUKTION
Denne værdikæde omfatter virksomheder og forsk-
ningsinstitutioner, som er aktive inden for forskning &
udvikling og/eller produktion, som overvejende bygger
på anvendelsen af en eller flere teknologier inden for
de tre domæner.

Brancher: 
• Høreapparater og headsets
• Højttaler, radio og hifi 

(udvikling og produktion)
• Elektroniske musikinstrumenter og effekter 
• Elektro-akustisk måleudstyr (inklusive 

ultralyd, undervandsakustisk udstyr m.m.)
• Specialiserede underleverandører af 

lydteknologiske produkter (elektronik) 
til høreapparater og mobiltelefoner 

Eksempler på virksomheder: 
B&O, Widex, Oticon, GN ReSound, GN Netcom, TC
Electronic, DPA Microphones, Brüel & Kjær, AM3D
Lyd, Lyngdorf Audio, Tymphany, Dynaudio, T-rex, Reson,
samt specialiserede underleverandører som Sonion,
Hamann Electronics, Flextronics med flere. 

Værdikæden er helt traditionel, kriteriet er her, at virksomheden eller branchen overvejende bygger på lyd-
teknologi.
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2.2.2 VÆRDIKÆDE 2 – ANVENDELSE OG
INTEGRATION
Denne værdikæde omfatter virksomheder, hvis pro-
duktportefølge, produktionsapparat, service eller ydel-
se indeholder væsentlige elementer, byggende på tek-
nologier inden for de tre domæner.

Der kan også være tale om forskning, som befinder sig
inden for andre felter, for eksempel Medico og Sundhed,
men som inddrager lydteknologier eller viden om lyd.

Brancher
• Lydstudier og lydproduktion, musik, 

film & medier
• PC- og konsolspil
• IT hardware og software, plug-ins m.v.
• Mobiltelefon-udvikling og fabrikation 
• Forskellige former for forbrugerelektronik
• Alarmanlæg
• Akustisk rådgivning

Eksempler på virksomheder og brancher: 
Nokia, BenQ, industrielle producenter, DR, Radio- og
TV-stationer, private lydstudier, Zentropa & andre film-
selskaber, IO Interactive, Deadline Games, softwareud-
viklere, hardware producenter med flere.

Værdikæden opdeles i denne værdikæde, yderligere i
virksomheder der anvender lydteknologi og virksomhe-
der der integrerer lydteknologi. Eksempelvis anvender
lydstudier hardware og software som er udviklet og
produceret af aktører i den primære værdikæde (Dy-
naudio, TC, B&K, DPA-mikrofoner), mens lydteknologi
integreres i eksempelvis mobilterminalen, og således
indgår som en del af det færdige produkt.

Endelig indgår lyd som element i alle former for byggeri
og konstruktion, maskinteknologier med videre.

MIKROAKUSTIK BLIVER ET CENTRALT
OMRÅDE

‘En af nøglerne til at skabe endnu bedre høreap-
parater, er at forstå det fysiske miljø i hørepro-
cessen fuldt ud og være i stand til at skabe den
perfekte syntese mellem hoved – øregang
–materialer og de elektroakustiske komponen-
ter. En anden vil være at reducere strømforbrug
i vore chips for at skabe effektmæssig 'plads' til
nye avancerede features.’

Forskningsdirektør Søren Westermann, WIDEX.

PRODUKTLYD BLIVER STADIG VIGTIGERE

‘Vore største kunder inden for støjmåling er i dag
automobilindustrien, som investerer rigtig
mange ressourcer i produktlyd. I gamle dage
drejede det sig primært om at dæmpe støj, men
i dag også om at skabe den rigtige lyd til sit køre-
tøj. Når du skal skabe en produktlyd, er der utro-
lig mange dele at 'skrue på'. Vi betragter hele
bilen som én stor mixer, bestående af en række
støjkilder, absorbere og membraner, hvorigen-
nem lyden gengives med forskellige frekvenser.
At kunne overskue og kontrollere dette er en
særdeles kompleks opgave.’

Innovation Manager, Finn Krüger Nielsen, Brüel & Kjær.
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2.2.3 VÆRDIKÆDE 3 – PROFESSIONELLE
LØSNINGER, SERVICE OG HANDEL
Denne værdikæde omfatter virksomheder, som anven-
der eller sælger produkter, ydelser og services, som
indeholder væsentlige elementer, byggende på tekno-
logier inden for de tre domæner.

Brancher:
• Engros- og detailhandel
• Professionelle løsningsleverandører, 

installation og udlejning
• Pladeselskaber
• Teleselskaber 
• Events & underholdning.

Eksempler på virksomheder: 
COWI, Carl Bro, SDC Dandisc, Tocano, Dansk
Informationsteknik, Moto PA, DPA Soundco, Universal,
BMG, EMI, Roskilde Festival, VEGA, TDC, Telia, So-
nofon, Cybercity, Audionord, FONA med mange flere.

ALLE SANSER FORENES

‘På samme måde som lyd, billede, indhold,
underholdning og information smelter sammen i
vores elektroniske hjælpemidler og computere,
så vil mennesker i dag have alle sanserne med i
en totaloplevelse. Derfor er lyd en kolossalt vig-
tig del af vore spil. Flere og flere køber surround-
sound til deres fjernsyn og PC, hvilket stiller
store krav, når der samtidig er begrænset plads i
konsollerne til afvikling. IO Interactive ser dansk
lydteknologi som et afgørende vigtigt element i
at skabe fremtidens spil.’

Business development manager, Thomas Howalt, 

IO Interactive.
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2.3 UNDERLEVERANDØRER 
TIL DE LYDTEKNOLOGISKE 
BRANCHER

Vore kriterier for udvælgelse af virksomheder er, at de
bygger på en lyd-teknologisk platform, det vil sige, at
deres forskning, produktion eller service integrerer eller
anvender lydteknologi. 

Der er imidlertid også tale om en stor gruppe af under-
leverandører til disse virksomheder, som bygger deres
produktion på at levere eksempelvis 

• plastdele til høreapparater 
• kabinetter til højttalere og HIFI
• software og styringsystemer
• EMS og OEM – komponenter
• serviceydelser
• andet

Vi har ikke søgt at kortlægge denne gruppe, men kan
blot konstatere, at der er tale om en betydelig beskæf-
tigelse og omsætning, som skabes hos danske under-
leverandører til lydteknologiske produkter.

HVORFOR SATSER DE IKKE MERE PÅ
DYNAMIK OG KVALITET?

‘Softwareproducenterne, som programmerer
vore lydmedier, har i de seneste år reduceret
dynamikområdet på CD’en, så det ofte er sam-
menligneligt med AM radio. Formålet er udeluk-
kende at få musikken til at lyde højere and alle
andre ved afspilning i elektroniske medier. Men
det sker på bekostning af kvaliteten. Det er
skammeligt, når man ved, at teknologiske frem-
skridt og udvikling inden for specielt digital rum-
tilpasning og digitale forstærkere/delefiltre, i den
nærmeste fremtid vil muliggøre reproduktion af
lyd med hidtil uhørt kvalitet, dynamik og konsis-
tens, selv i almindelige beboelsesrum. Vi må
kæmpe for, at musikken får sin dynamik tilbage
og lytteren dermed en kvalitetsoplevelse’.

Peter Lyngdorf, direktør Lyngdorf Audio, 

stifter og ejer af Audionord.
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I det følgende har vi prøvet at placere lydteknologierne
i markedet som drivere for hovedgrupper af brancher.

Her er der tale om en mere markedsmæssig opdeling
end den teknologisk begrundede.

TRANSDUCERTEKNOLOGI
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3. MARKEDSUNDERSØGELSE OG KORTLÆGNING

I det følgende tegner vi et billede af de danske lyd-
teknologiske brancher og virksomheder på baggrund
af statistiske data og oplysninger i erhvervsdatabaser.

Konklusionen er klar:

DANMARK LEVERER LYDEN
Danmark har en omfattende produktion, beskæfti-
gelse og eksport, som baserer sig på en niche-
præget specialvidenbase, bestående af de tre lyd-
teknologiske domæner. 

Denne specialviden kan udnyttes til at udbygge de
globale markedspositioner inden for brancher,
hvor danske virksomheder i forvejen står stærkt,
men også til at blive underleverandør af ekspertise
og løsninger til en række andre globale brancher,
som får brug for at differentiere sig yderligere ved
hjælp af lyd i de kommende år.
Det gælder inden for telekommunikation, elektro-
nisk udstyr, computere, byggeri, forsvarsindustri
og medico.

3.1 I HVILKE BRANCHER ANVEN-
DES LYDTEKNOLOGI – EN OVER-
SIGT

Statistisk er det ikke muligt fuldstændigt at afgrænse
de virksomheder der integrerer eller anvender lyd-
teknologi, idet de er spredt over flere traditionelle
brancher. 

Vi vælger at betragte fire branchekoder som overvej-
ende lydteknologiske, og disse kan derfor behandles
statistisk.

• 322020 Fremstilling af telefonapparater og
-anlæg samt telefaxapparater

• 323010 Fremstilling af radioer, fjernsyn mv.
• 323020 Fremstilling af højtalere
• 331020 Fremstilling af høreapparater 

og dele hertil

I de resterende branchekoder er der tale om spredte
repræsentationer af virksomheder der anvender eller
integrerer lydteknologi. Vi har fundet anvendelse af lyd-
teknologi inden for et eller flere af vore teknologiske
domæner i de følgende brancher. 

DB03

22 
22.14.00
22.30.00
22.31.00
31 
31.30.00
31.62.90
32 
32.10.90
32.20.10
32.20.20
32.30.10
32.30.20
33 
33.10.20
33.10.30
33.20.30

BRANCHEBESKRIVELSE

INDUSTRI
Grafisk industri
Udgivelse af lydoptagelser
Reproduktion af indspillede medier
Reproduktion af lydoptagelser
Fremstilling af elektriske maskiner og apparater elektriske maskiner 
Fremstilling af isolerede ledninger og kabler 
Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt
Fremstilling af telemateriel
Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer m.v.
Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni
Fremstilling af telefonapparater og anlæg samt telefaxapparater
Fremstilling af radioer, fjernsyn m.v.
Fremstilling af højtalere
Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure m.v.
Fremstilling af høreapparater og dele hertil
Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater
Fremstilling af app. til måling eller kontrol af elektriske størrelser
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33.20.90
36
36.30.00
36.50.00

51 
51.43.20
51.46.00
51.47.90
51.53.10
51.84.10
51.84.20
51.86.00
52
52.45.20
52.45.30
52.45.40

64
64.20.10
64.20.20
64.20.40

71
71.34.00
72
72.21.00
72.22.00
73
73.10.00
74
74.20.90
74.87.90

80
80.30.10
91
91.10.00
91.11.00
91.12.00
92
92.10.00
92.11.00
92.12.00
92.13.00
92.20.00
92.31.00
92.32.00

Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr
Møbelindustri og anden industri
Fremstilling af musikinstrumenter
Fremstilling af legetøj og spil

HANDEL OG REPARATIONSVIRKSOMHED
Engroshandel og agenturhandel undtagen med biler mv.
Engroshandel med radio og tv mv.
Engroshandel med medicinalvarer, læge og hospitalsudstyr
Engros med andre husholdningsartikler
Engros træ, trælast og byggemateriel 
Engroshandel med computere og IT-udstyr
Engroshandel med telekommunikationsudstyr
Engroshandel med elektroniske komponenter
Detailhandel undtagen med biler mv.; reparationsvirk
Radio- og TV-forretninger
Pladeforretninger
Forhandlere af musikinstrumenter

TRANSPORTVIRKSOMHED
Post og telekommunikation
Udbydere af fast telekommunikation
Udbydere af trådløs kommunikation
Øvrig telekommunikation

UDLEJNING, FAST EJENDOM, FORRETNINGSSERVICE
Udlejning af biler, maskiner og udstyr mv.
Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt
IT-servicevirksomhed
Udvikling af standardsoftware
Udvikling af kundespecifikt software, konsulentbistand
Forskning og udvikling
Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik
Anden forretningsservice
Anden teknisk rådgivning
Anden forretningsservice i.a.n.

OFF. ADMINISTRATION, FORSVAR OG SOCIALFORSKNING
Undervisning
Universiteter
Organisationer og foreninger
Branche-, arbejdsgiver-, og faglige organisationer
Arbejdsgiver og erhvervsorganisationer
Faglige og oplysende organisationer
Forlystelser, kultur og sport
Film og video
Film og videoproduktion
Film- og videoformidling
Biografer
TV- og radiovirksomhed
Teater og koncertvirksomhed
Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
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Vi har gennemgået alle virksomheder med minimum 1
ansat i de ovenfor nævnte 46 branchekoder – i alt
mere end 10.000 virksomheder. Efterfølgende har vi
identificeret de, som i et væsentligt3 omfang bygger på,
anvender eller integrerer lydteknologi eller en viden om
lydteknologi i deres produktion, service eller handel.4

3.2 EKSEMPLER PÅ VIRKSOM-
HEDER DER ANVENDER ELLER
INTEGRERER LYDTEKNOLOGI

For hver branchekode har vi i det følgende listet eksemp-
ler på virksomheder, som anvender eller integrerer lyd-
teknologi eller viden om lydteknologi i deres produkter,
service eller handel.

Den enkelte virksomhed kan have flere produkttyper og
aktiviteter og derfor være registreret under flere branche-
koder. I det følgende placeres virksomhederne inden for
de brancher, som vi vurderer karakteriserer deres, lyd-
teknologisk set, væsentligste forretningsområde.5

3.2.1 HØREAPPARATER OG HØREVÆRN
I branchen findes vore høreapparatfabrikanter samt en
del af deres underleverandører. Denne branche beteg-
ner vi som overvejende lydteknologisk. 

33.10.20 Fremstilling af høreapparater 
og dele hertil 
Denne branche betegner vi som overvejende 
lydteknologisk. 
Eksempler på virksomheder 

Oticon A/S
Widex A/S
GN ReSound A/S
Phonak Danmark A/S
Muphone Microphone ApS 
DPA Microphones A/S
Rexton Høreapparater A/S
Omni-Sonic Innovations ApS
Dicton
Scantone A/S
Dot Miljø 

3.2.2 TELEKOMMUNIKATION
Den overordnede branche, telekommunikation, omfat-
ter alle virksomheder, som producerer fysiske produk-
ter til alle former for telekommunikation, såvel trådløst
som via kabel. Det gælder såvel producenter med egne
labels, som underleverandører af OEM-komponenter.
Endvidere er udbyderne af telekommunikation, telesel-
skaberne, med her.

32.20.10 Fremstilling af apparater til 
radiotelegrafi og radiotelefoni
Eksempler på virksomheder 

Flextronics International Denmark A/S
Thrane & Thrane A/S
RFS Denmark
Niros Communications A/S
Danimex Communication A/S

32.20.20 Fremstilling af telefonapparater 
og –anlæg samt telefaxapparater
Denne branche betegner vi som overvejende 
lydteknologisk. 
Eksempler på virksomheder

Flextronics International Denmark A/S
Bang & Olufsen A/S
GN Netcom A/S
Ericsson Danmark A/S
Kirk Telecom A/S
Sonion Horsens A/S
Sennheiser Communications A/S
Danacom Produktion A/S
Lucent Technologies Networks Denmark ApS

Vi vælger at undlade at fremhæve eksempler i de tre
følgende branchekoder, da alle virksomheder her
anvender forskellige former for signalbehandlings-
teknologier og ingen synes at være mere lydteknolo-
giske end andre.

3. Ordet ’væsentligt’ er ikke et eksakt begreb. Der er i vidt omfang anvendt et personligt skøn, baseret på kendskab til virksomhederne.
4. Gennemgangen af virksomheder inden for de enkelte branchekoder er foretaget ud fra Købmandsstandens Oplysnings Bureaus database CD Direct.
5. I Danmarks Statistik defineres hovedaktivitet som den aktivitet der yder det største bidrag til enhedens værditilvækst (forskellen mellem produktion og forbruget i
produktion) I dette afsnit forstås hovedaktivitet som den aktivitet som virksomheden er mest kendt for/ser som sin egen hovedbranche. 
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64.20.10 Udbydere af fast telekommunikation
64.20.20 Udbydere af trådløs kommunikation
64.20.40 Øvrig telekommunikation

3.2.3 HIFI
HiFi er forkortelsen for High Fidelity og omfatter alt
udstyr, som anvendes til radiolytning, TV-sening, afspil-
ning og optagelse af audio-visuelle produkter.

32.30.20 Fremstilling af højtalere
Denne branche betegner vi som overvejende 
lydteknologisk. 
Eksempler på virksomheder

Bang & Olufsen A/S
Jamo International ApS
Dynaudio A/S
Audionord International A/S
Dali A/S
Mach Speakers A/S
Tymphany Denmark A/S
Muphone Microphones ApS
Sennheiser Communications A/S
Danphone A/S
Densen Audio Technologies A/S
Lyrec Manufacturing
Thule Audio ApS
Newcord
Scantone A/S
Gyphon Audio designs ApS
System Audio A/S
Peak Consult International
Niros Communications A/S
Avance International A/S
Audio Technology ApS
Artcoustic A/S
Globe systems
TacT Audio ApS (Lyngdorf Audio)

Det er dansk lyd der er bygget ind i den nye
Volvo XC90.
Den nye XC90 fra Volvo har indbyggget det avance-
rede lydanlæg, Premium Sound som er blandt de
bedste i verden. Anlægget indbefatter en digital for-
stærker fra Alpine med ICE Power teknologi fra
Bang & Olufsen Powerhouse, Dolby Pro Logic II
Surround system og højtalere fra Dynaudio. 

32.30.10 Fremstilling af radioer, fjernsyn m.v.
Denne branche betegner vi som overvejende 
lydteknologisk. 
Eksempler på virksomheder

Bang & Olufsen A/S
Ortofon A/S
Niros Communications A/S
Danphone A/S
Lyrec Manufacturing A/S
Thule Audio
Newcord
Gryphon Audio Designs ApS

3.2.4 TRANSDUCERE & MÅLEUDSTYR 
I denne kategori finder vi forskellige former for elek-
tronisk udstyr, som anvendes inden for en lang række
brancher. De virksomheder, som bygger på lydteknolo-
gi, findes inden for medicoområdet, støj- og vibrations-
måling, undervandsakustik samt i kategorien ’Andet
elektronisk udstyr’, hvor virksomheder som TC Elec-
tronic og Hamann (også) er registreret.

33.10.30 Fremstilling af elektrodiagnostiske
apparater
Eksempler på virksomheder

Interacoustics A/S
GN Otometrics A/S
B K Medical ApS

33.20.30 Fremstilling af apparater til måling 
eller kontrol af elektriske størrelser
Eksempler på virksomheder

GN Otometrics A/S
Etronic Svendborg A/S

33.20.90 Fremstilling af andet måle- og 
kontroludstyr
Eksempler på virksomheder

Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S
Reson A/S
G.R.A.S. Sound & Vibration A/S
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31.62.90 Fremstilling af andet elektrisk og 
elektronisk udstyr i øvrigt
Eksempler på virksomheder

TC Electronic A/S
Hamann Electronics A/S
Spectronic Denmark A/S
Brüel & Kjær Vibro A/S
Newcord 
NTP Technology A/S
Værksted for Lys og Lyd ApS
Lydkraft ApS

32.10.90 Fremstilling af halvlederkomponenter,
kondensatorer, modstande  
Eksempel på virksomhed

Sonion A/S

31.30.00 Fremstilling af isolerede ledninger 
og kabler 
Eksempler på virksomheder

Hamann Electronic A/S
Argento Audio 

3.2.5 AKUSTIK
De brancher som knytter sig til hovedoverskriften
akustik, er hovedsagelig aktive inden for byggeriet,
fremstilling af byggematerialer til isolering, udførelse af
lydisoleringsopgaver samt rådgivning herom.

45.32.00 Isoleringsvirksomhed
Eksempler på virksomheder

Nordisk Akustik A/S
B 6 Akustik A/S
Lydac Akustik ApS
Akuform 

51.53.10 Engros træ, trælast og byggemateriel 
Eksempler på virksomheder

Rockwool 
Ecophon

74.14.90 Anden virksomhedsrådgivning
Eksempler på virksomheder

Audiotracking 
Audiotech
Audiomind

74.20.10 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden
for byggeri og anlægsarbejder
Her er der tale om store ingeniørvirksomheder med
akustikafdelinger – samt små specialiserede virk-
somheder.
Eksempler på virksomheder

Cowi A/S
Rambøll Danmark A/S
Carl Bro A/S, Acoustica
NIRAS Rådgivende ingeniører og Planlæggere A/S
Birch & Krogboe A/S
Atkins Danmark A/S
Mogens Balslev, Rådgivende Ingeniører A/S
Midtconsult A/S
DSB Byggerådgivning
Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S
DNV Ingemansson
Danakustik ApS
Odeon A/S
BC Lydforhold ApS
Alpha Akustik
Riis Akustik
AL Akustik
IAC Nordic

74.20.20 Rådgivende ingeniørvirksomhed 
inden for produktions- og maskinteknik.
Eksempler på virksomheder

Minus 10 dB
Akustiknet
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74.20.90 Anden teknisk rådgivning.
Eksempler på virksomheder

DELTA Dansk Elektronik Lys & Akustik
Teknologisk Institut
Moe & Brødsgaard A/S
IAC Nordic A/S
Megasound

74.87.90 Anden forretningsservice i.a.n.
Eksempler på virksomhed

Epic Sound

Den del af ”dansk lydteknologi”, som findes blandt de
danske rådgivere, omfatter akustikere i de rådgivende
ingeniørfirmaer, akustikere som arbejder i industrien,
samt de øvrige grupper af rådgivere, som arbejder med
akustik/lydteknologi. 

Hvad beskæftiger rådgiverne sig med?

De traditionelle rådgivere arbejder typisk både med
egne akustiske projekter og med den akustiske del af
større bygge- og anlægsopgaver: 

• Byggeprojekter med varierende lydkvalitetskrav,
spændende fra Danmark Radios nye hoved-
sæde i Ørestaden over Musikhusene i Aalborg 
og Århus (med forskellige koncertsale, lyd-
studier og øvelokaler mm.) til div. bolig-, skole- 
og kontorprojekter.

• Støj og rystelser fra industrivirksomheder 
behandles/dæmpes.

• Støj fra infrastruktur (veje, baner, skibsfart og 
flyvepladser) bearbejdes både på kildesiden 
(støjsvag asfalt og bildæk samt stille tog og 
skibe), samt under udbredelse og på mod-
tagesiden (i form af støjskærme og lydisolering
af nabobygninger til infrastrukturstøjkilderne).

Denne gruppe af danske rådgivere er ikke ukendte i
udlandet, eftersom en del har arbejdet med store pre-
stigebetonede projekter fra koncertsale i fx Australien
og Canada over støjsvagt togdesign til avanceret
undervandsakustiske og seismiske undersøgelser i
forbindelse med olieefterforskning. 

De private, industrielle akustiske rådgivere er typisk
ansat i de store og mellemstore rådgivningsvirksomhe-
ders special- og udviklingsafdelinger, som tager sig af
støj- og vibrationsmæssig optimering af de produkter,
som virksomhederne producerer. At en del af den støj-
mæssige udvikling i udenlandsk ejede industrikoncer-
ner også findes i Danmark, er med til at understrege
vor akustiske kompetence.

De ”øvrige” akustiske rådgivere er en sammensat grup-
pe, som både tæller embedsmænd i offentligt regi, der
er med til at udarbejde det regelgrundlag, som vort
samfund reguleres efter i f.eks. støjmæssig henseen-
de. Gruppen tæller også teknikere og sagsbehandlere,
som arbejder med akustiske målinger og problemstil-
linger.

Dansk Akustisk Selskab har foretaget et skøn over
omfanget af ansatte samt den omsætning, som gene-
reres af de akustiske rådgivere i såvel rådgivningsvirk-
somheder som inden for industri, handel og service.

Samlet bliver resultatet, at der er 236 akustikere i
gruppen af rådgivere, som repræsenterer en årsom-
sætning på 229 mio. kr. (2005).

Det vigtigste er dog, at disse mennesker har en højere
uddannelse, ofte suppleret med specialkurser og
uddannelse af international kaliber samt en erfaring,
som gør rådgiverne til en vigtig del af den danske
akustiske og lydteknologiske vidensbase.

Claus Møller Petersen
Formand for Dansk Akustisk Selskab, 
Souschef Carl Bro - Acoustica

AKUSTIKRÅDGIVERE I DANMARK – EN VIGTIG DEL AF VIDENBASEN 



32 DANSK LYDTEKNOLOGI 2006

3.2.6 UDLEJNING AF UDSTYR
I denne branche findes leverandører af løsninger og
udstyr til gengivelse af lyd (og lys) f.eks. ved events,
festivals, koncerter, byfester m.v. De har således kunder
inden for det traditionelle underholdningsmarked, men
også inden for ’corporate’ markedet, løsninger til kon-
ferencer, kick-offs og andre events i virksomheder.
Endvidere er en del af virksomhederne også løsnings-
leverandører af faste installationer til radio-, fjernsyns-
og filmstudier, koncertsale med videre.

71.34.00 Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt
Eksempler på virksomheder

Informationsteknik Scandinavia A/S
Show Crew ApS
Moto ApS
Martin Professional Scandinavia A/S
Duchsound ApS
European Tour Production ApS
RD Light and Sound I/S
Dpa Soundco 
Nordic

3.2.7 SOFTWARE
I computerbranchen integreres lyd i form af hardware
(højttalere) i skærm og kabinet og som løsdele samt i
form af software, for eksempel lydkort, lyd- og musik-
programmer samt plug-ins (specialløsninger) til PC’en.
Endvidere udvikles der særlig lydsoftware til andre pro-
ducenter af lydprodukter, for eksempel udviklere af
mobiltelefoner, høreapparater, spiludviklere med flere.

72.21.00 Udvikling af standardsoftware
Eksempler på virksomheder

IO Interactive A/S
Hearing Instrument Manufacturers Software
Association A/S
Nokia Denmark

72.22.00 Udvikling af kundespecifikt software, 
konsulentbistand
Eksempler på virksomheder

DELTA Dansk Elektronik Lys og Akustik
RTX Telecom
Focon Production A/S
AM Production
AM3D
Audiowise
Sonic branding

Det danske selskab Sonorit Holding A/S som
udvikler software til lyd på internettet er solgt for
150 mio.kr. inkl. dets amerikanske datterselskab
Camino Networks Inc. til Skype. 

Sonorit Holdning A/S er udviklet og hjemmehøren-
de i teknologicentret Novi i Aalborg.

3.2.8 MUSIK OG UNDERHOLDNING/ 
ELEKTRONISKE MEDIER – TV OG RADIO
I denne gruppe findes de, som udgiver, udsender eller
kopierer produkter med lyd, oftest musik og film på DVD
eller CD eller som elektronisk medie via broadcast.

22.14.00 Udgivelse af lydoptagelser
Eksempler på virksomheder

STV A/S
Cha Cha Cha ApS
EMI Music Denmark A/S
Playground Music Scandinavia Denmark
BMG Denmark A/S
Accord A/S
Artpeople A/S
Edition Wilhelm Hansen A/S
Audioteket A/S

22.30.00 Reproduktion af indspillede medier
Eksempler på virksomheder

Dicentia A/S (SDC Dandisc og Tocano aktiviteterne)
Sun Studio A/S
Minerva Film A/S

22.31.00 Reproduktion af lydoptagelser
Eksempler på virksomheder

SDC Scandisc A/S
Sun Studio A/S
EMI Music Denmark A/S
Skov Lydteknik



DANSK LYDTEKNOLOGI 2006 33

36.30.00 Fremstilling af musikinstrumenter
Eksempler på virksomheder

Yamaha Scandinavia Fillial af Yamaha Scandinavia
Aktiebolag
T-Rex Engineering ApS 
Cioks v/Poul Ciok

36.50.00 Fremstilling af legetøj og spil
Eksempler på virksomheder

SoundK

Sidste år blev der solgt ringetoner til mobiltelefoner
for 18 milliarder kr. på verdensplan – derved udgør
ringetonerne 10% af det samlede musiksalg

For de følgende branchekoder, har vi valgt ikke at frem-
hæve enkelte virksomheder, idet virksomhederne alle
anvender lydteknologiske produkter, såvel hardware
som software i deres produktion og service. 

Det gælder for eksempel alle biografer, som i dag har
installeret et individuelt designet højteknologisk THX/-
Dolby Surround Sound system, baseret på en licens. 

Radio- og fjernsynsstudierne er inden for de senere år,
overgået til anvendelse af digitalt udstyr og teknologi-
er, såvel inden for optagelser, redigering som afvikling.
Dette gælder også lydsiden, hvor der for eksempel i
forbindelse med byggeriet af Danmarks Radio i Øre-
staden, er tale om en voldsom opgradering af det lyd-
teknologiske udstyr og øvrigt produktionsudstyr. En
dansk producent, Dynaudio, har i de senere år, vundet
flere udenlandske udbud og har for eksempel leveret
alle studiemonitorhøjtalere til engelske BBC.

92.11.00 Film og videoproduktion
92.20.00 TV- og Radiovirksomhed
92.21.00 Teater- og koncertvirksomhed
92.31.00 Drift af teater-koncertsale, kulturhuse m.v
92.12.00 Biografer

3.2.9 ENGROS- OG DETAILHANDEL
I denne gruppe findes en række handelsselskaber
inden for forskellige brancher. Virksomhederne be-
skæftiger sig både med en gros- og detailhandel, lige-
som der er flere globale, skandinaviske og nationale
kæder og virksomheder med. Mange større producen-
ter har handels- og salgsselskaber på regionalt eller
nationalt plan. Dette gælder også for de store danske
lydteknologiske virksomheder.

51.43.20 Engroshandel med radio og tv m.v.
Eksempler på virksomheder

Bang & Olufsen Audio Visual A/S
Sony Nordic A/S
Phillips Danmark A/S
Jamo International A/S
Jvc Professional Europe
Panasonic Danmark
Audionord International A/S
Informationsteknik Scandinavia A/S
Ortofon A/S
Eltax A/S
Kinovox A/S
Bose A/S
Dantax Radio A/S
SC Sound ApS

Branchen “Engroshandel med radio og tv mv.”
beskæftigede i 2002 1.643 mennesker (i årsværk)
og havde en omsætning på 9,9 milliarder kr. hvilket
giver en omsætning pr. medarbejder på omkring 6
millioner. Eksporten lå i 2005 på 4,3 milliarder kr.
Kilde:Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk

51.43.30 Engroshandel med indspillede og 
uindspillede videobånd, cd’er, dvd’er m.v.
Eksempler på virksomheder

Scanbox Entertainment Denmark A/S
GDC A/S
Elap A/S
EMI Music Denmark A/S
DVS Entertainment A/S
Universal Music A/S
Sony Music Entertainment (Denmark) ApS
Sandrew Metronome Video Danmark A/S
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51.46.00 Engroshandel med medicinalvarer og 
sygeplejeartikler samt, læge og hospitalsartikler
Eksempler på virksomheder

Oticon A/S
Widex A/S
GN ReSound A/S
GN Otometrics A/S
Rexton Høreapparater A/S

51.84.10 Engroshandel med computere 
og IT-udstyr
Eksempler på virksomheder

Informationsteknik Scandinavia A/S
Kiss Technology A/S
DTK Audio Produkter A/S
Audiovisuell

51.84.20 Engroshandel med 
telekommunikationsudstyr
Eksempler på virksomheder

Siemens Aktieselskab
Ericsson Danmark A/S
Bang & Olufsen Telecom A/S
Kirk Scantel A/S
GN Netcom A/S
Danmon Systems Group A/S

51.86.00 Engroshandel med elektroniske 
komponenter
Eksempler på virksomheder

Sonion A/S
Siemens A/S
Sonic Innovations A/S
Bang & Olufsen Icepower A/S
Bose A/S
Phonic Ear A/S
Microsound A/S
BenQ Denmark ApS

52.32.00 Detailhandel med medicinske og ort-
opædiske artikler
Eksempler på virksomheder

Dansk Hørecenter ApS
Center for bedre hørelse ApS
Auri hørecenter ApS
Phonak Danmark
Det lille høreapparat ApS

52.45.20 Radio- og TV-forretninger
Eksempler på virksomheder

F. Group A/S
Merlin A/S
Audionord International A/S
Hi-Fi Klubben A/S
Fona 

52.45.30 Pladeforretninger
Eksempler på virksomheder

F. Group A/S
Stereo Studio ApS
Ekelund A/S
Dario Group ApS
Guf Sound ApS
Accord A/S
Axel Music
Tp Musik

52.45.40  Forhandlere af musikinstrumenter
Eksempler på virksomheder

Yamaha Scandinavia
Eltronic Musical Instruments Roland Scandinavia
A/S
Musikhuset Aage Jensen A/S
Knud Eskildsen Musik af 2001 A/S
Orange Technologies A/S
Juhl-Sørensen A/S



DANSK LYDTEKNOLOGI 2006 35

51.47.90 Engros med andre 
husholdningsartikler
Eksempler på virksomheder

Musikpartner ApS 
Yamaha Scandinavia Fillial af Yamaha Scandinavia
Aktiebolag

Hertil kommer organisationer samt uddannelses- og
forskningsinstitutioner som vil blive behandlet i selv-
stændige afsnit.

3.3 DELKONKLUSION

Den danske videnbase, som bygger på de tre teknolo-
giske domæner, akustik, transducerteknologier og sig-
nalbehandling, giver anledning til en omfattende pro-
duktion i en række danske virksomheder, som må
betegnes som primært lydteknologiske.

Endvidere spiller denne viden en stor rolle inden for en
række andre brancher, som integrerer eller anvender
lydteknologisk viden i sine produkter. Det gælder sek-
torer og brancher som medico, telemateriel, telekom-
munikation, IKT med videre.

Der er tegn på, at lyd under en eller anden form integ-
reres i flere og flere af vore produkter og services,
såvel i den omfattende forbrugerelektronik, inden for
computere og andre dele af privatforbrug og forret-
ningsmæssigt udstyr samt inden for områder som byg-
geri og forsvar.

Ud over de rent fysiske produkter, spiller lydteknologi-
erne og viden herom en stor rolle inden for områder
som bygnings- og maskinkonstruktion, miljø- og støj-
måling, kontrol med mere. Danmark har en stor tradi-
tion inden for bygningsrådgivning, hvor akustik spiller
en stadig større rolle.

Der er således en stor og meget differentieret anven-
delse af denne viden i Danmark.

Vi bedømmer, at der en stor og unik chance for, at
denne danske specialviden og spidskompetence kan
komme til at spille en rolle inden for en række globale
brancher som i større eller mindre grad vil have behov
for at differentiere sig via lyden.

FIND DEN GLOBALE NICHE

‘Det er sådan at vi i Danmark skal gøre: vælge et
videnintensivt område som lyd og lydteknologi
ud og levere løsninger på netop det felt til hele
verdens producenter. Vi kommer kun til at bygge
dele af Joint Strike Fighteren i Danmark – men vi
leverer hele lyden'.

Teknisk direktør Ole Mørk Lauridsen, Terma A/S.

3.4 PRODUKTIVITET OG EKSPORT
I UDVALGTE BRANCHER 2003

I det følgende sætter vi fokus på produktivitet og
eksport i de branchekoder, som vi har valgt at betegne
som overvejende lydteknologiske: 

• 322020 Fremstilling af telefonapparater og 
- anlæg samt telefaxapparater

• 323010 Fremstilling af radioer, fjernsyn mv7

• 323020 Fremstilling af højtalere
• 331020 Fremstilling af høreapparater 

og dele hertil8

7. I Statistikbanken/Regnskabsstatistik, mangler observationen for denne branchekode, idet den er diskretioneret eller for usikker til at kunne angives.
8. I Statistikbanken/Firmaers køb og salg efter branche og beløb, mangler observationen for denne branchekode, idet den er diskretioneret eller for usikker til at
kunne angives.



Høreapparatbranchen har den suverænt største om-
sætning, og de er samtidig dem, der har den højeste
omsætning pr. medarbejder.

Der var i 2003 42 virksomheder registreret i branche-
koden Fremstilling af højtalere, 24 i Fremstilling af tele-
fonapparater og – anlæg samt telefaxapparater, mens
der i høreapparaterne kun var registreret 16 virksom-
heder. 

Der er mange enkeltmandsfirmaer i ”Fremstilling af
radioer, fjernsyn mv.” mens høreapparatbranchen er
præget af få og større virksomheder. 

Eksport i udvalgte lydteknologiske brancher 2001-
2005

Kilde: Danmarks statistik, statistikbanken.dk

Samlet eksport for fremstilling af højttalere, radioer,
fjernsyn, telefonapparater og –anlæg samt telefaxap-
parater i 2005 var 2.628 mio. kr.9

Hvad angår høreapparatproducenternes eksport, er
det ikke muligt at fremskaffe statistiske observationer
fra Danmarks Statistik. Vore primære kilder i høreap-
paratbranchen anslår, at eksportprocent ligger på op
mod 97% Det danske marked er stabilt, mens ekspor-
tandelen er stadigt stigende. 

3.5 DANSK LYDTEKNOLOGISK
INDEX

Det har været vort ønske at dokumentere omfanget af
beskæftigelse, omsætning og eksport i danske virksom-
heder, som bygger på, anvender eller integrerer en eller
flere lydteknologier i deres produktion, handel eller ser-
vice. 

Eftersom dette ikke er muligt at gøre statistisk, har vi, for
at få et billede af både omsætning og udvikling, udvalgt
21 danske virksomheder som kan regnes som overvej-
ende lydteknologiske og som har mere end 30 ansatte. 
Disse virksomheder betegner vi som et Dansk Lyd-
teknologisk Index.
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Kilde: Danmarks statistik, statistikbanken.dk

Kilde: Danmarks statistik, statistikbanken.dk

Kilde: Danmarks statistik, statistikbanken.dk

9. Eksporttal er fremkommet ved at trække det ”indenlandske salg” fra ”salg i alt”. Tabellen omfatter ikke alt salg, kun momspligtige aktiviteter. 
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UDSVING I OMSÆTNING 
– STORE FORVENTNINGER TIL VÆKST
Dansk Lydteknologisk Index viser en fluktuerende
omsætning i perioden 2000-2004.  
Efter et dyk i 2003, retter omsætningen sig igen i
2004. Virksomhederne udtrykker forventninger om, at
det vil være muligt at skabe en betydelig vækst i de
kommende år. Vi har i vore interviews ikke stødt på
negative forventninger til omsætning og resultat hos
nogle af de medvirkende virksomheder. Det gælder
dog ikke beskæftigelse, hvor der til stadighed pågår
overvejelser om sourcing af dele af produktionen i virk-
somhederne.

3.6 Omsætning, beskæftigelse og
eksport inden for Dansk Lydtekno-
logisk Index

Vi anvender tilgængelig oplysninger om hver enkelt
virksomheds årsregnskab, beskæftigelse og eksport.10

I de tilfælde hvor virksomheden er del af en koncern,
anvender vi tal fra det samlede koncernregnskab. 
Det er ikke alle virksomheder der ønsker at opgive
deres omsætning, hvilket er grunden til at Dynaudio
ikke er medtaget i vores lydteknologiske index.11

10. Oplysningerne er baseret på oplysninger fra Greens online. Kriteriet for optagelse af virksomheder i denne database er minimum 45 ansatte, 50 mio.kr. i
omsætning
11. Der vil være en uoverensstemmelse mellem omsætningstal opgivet på branchekoder i Danmarks statistik og de tal vi i forbindelse med det lydteknologiske
index præsenterer i dette afsnit. Dette skyldes, at vi i det lydteknologiske index henter tal fra de enkelte virksomheders koncernregnskab, mens Danmarks Statistik
som hovedregel definerer et firma som en juridisk enhed, dvs. et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, enkeltmandsvirksomhed, interessentskab mv. Det
betyder, at hvis den juridiske enhed har mere end én branchekode, arbejder man alene ud fra hovedbranchen – dvs. den aktivitet der yder det største bidrag til
enhedens værditilvækst. Det vil for eksempel sige, at en virksomheds engroshandelsaktivitet ikke er medtaget..

VIRKSOMHEDERNE I DANSK LYDTEKNOLOGISK INDEX

Audionord International A/S

Bang & Olufsen A/S

B-K Medical ApS

Brüel og Kjær Sound 
& Vibration Measurement A/S

Cisco Linksys Kiss ApS

Dicentia A/S (SDC Dandisc, Toft og Fischer)

DPA Microphones A/S

Eltax A/S

GN Netcom A/S

GN ReSound A/S

GN Otometrics A/S

Informationsteknik Scandinavia A/S

Jamo International ApS

Mach Speakers A/S

Ortofon A/S

Reson A/S

Sonion A/S

TC Group A/S (TC Electronic)

Tymphany (Danish Sound Technology)

Widex A/S

William Demant Holding A/S (Oticon)



38 DANSK LYDTEKNOLOGI 2006

3.6.1 UDVIKLING I UDVALGTE 
VIRKSOMHEDER
Vi har ikke haft adgang til de sidste 5 års regnskaber
for samtlige af disse 21 virksomheder, det er derfor
kun muligt at skitsere en udvikling gældende for 15 ud
af de 21 virksomheder i det lydteknologiske index

Desuden vil forskellige aktiviteter som frasalg, nyeta-
bleringer og sammenlægninger give udsving på de
enkelte år som kun i nogle tilfælde forklares i regnska-
berne.

OMSÆTNING, BESKÆFTIGELSE OG EKSPORT 
I DANSK LYDTEKNOLOGISK INDEX

Omsætning i 2004 20,4 milliarder kr.

Beskæftigelse i 2004 18.100 mennesker

Eksportandel mellem 74% og 97%

Audionords eksportandel ligger omkring 74% og høreapparatbranchens, eksportandel ligger helt oppe på 97%

De 15 virksomheder er: 

Audionord International 
Bang & Olufsen 
B-K Medical 
Brüel og Kjær Sound 
& Vibration Measurement 
Cisco Linksys Kiss 
Dicentia 
Eltax 

GN ReSound
GN Netcom
GN Otometrics 
Ortofon 
Sonion 
TC Group 
Widex 
William Demant Holding

Vedrørende Widex: Fra 2000 er omsætningstal fra Widex A/S, fra og med 2001 er omsætningstal fra T&W Holding A/S.

Antal ansatte hos Brüel og Kjær er ikke medregnet for år 2000.

De tre høreapparatvirksomheder Oticon, Widex og GN ReSound står for en betydelig del af omsætningen i Dansk
Lydteknologisk Index.



DANSK LYDTEKNOLOGI 2006 39

En vigtig del af grundlaget for de danske lydteknolo-
giske virksomheder, deres eksport, omsætning og be-
skæftigelse, er skabt over en årrække på de danske
uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Virksomheder som Bang & Olufsen, Brüel & Kjær, og
Ortofon er grundlagt af ingeniører fra DTU, Århus &
Aalborg og universiteterne fremhæves fortsat som væ-
rende meget centrale af de større danske virksomhe-
der, som aftager de uddannede kandidater fra primært
ingeniøruddannelserne på disse institutioner.

Men hvordan står det til med søgningen til disse vigti-
ge ingeniøruddannelser og uddannelsen af forskere
inden for det teknisk-videnskabelige område? Ikke så
godt, som det følgende vil vise.

Nedgang i søgningen
I 1990’erne var der en betydelig nedgang i optaget på
ingeniøruddannelserne. Selv om der de senere år er
sket en stabilisering, viser tal fra den koordinerede til-
melding en samlet tilbagegang på 12 % for diplom- og
civilingeniører.

Kilde: Gengivet fra Flere og bedre ingeniører. Baggrundsanalyse. Ministeriet
for Videnskab, teknologi og Udvikling Maj 2005.

Af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings
baggrundsanalyse Flere og bedre ingeniører fra 2005
fremgår det, at ingeniørarbejdsstyrken kun vokser
svagt, hvorfor der er risiko for en ny mangelsituation,

som man så det i 1980’erne og starten af 90’erne.

Hvad angår produktionen af forskere inden for de
tekniske og naturvidenskabelige fag, er dette tal stag-
neret siden midten af 80’erne, dog med en svag stig-
ning inden for teknisk videnskab i 2003.

Denne stagnation er problematisk, idet forskere fra de
tekniske og naturvidenskabelige fag er efterspurgte i
det private erhvervsliv.

Kilde: Data om Dansk forskeruddannelse 2003. Gengivet fra Flere og bedre
ingeniører. Baggrundsanalyse. Ministeriet for Videnskab, teknologi og
Udvikling Maj 2005.

Kilde: Ph.D. en analyse af udbud og efterspørgsel. Gengivet fra Flere og
bedre ingeniører. Baggrundsanalyse. Ministeriet for Videnskab, teknologi og
Udvikling Maj 2005

VTU peger derfor på vigtigheden af at øge antallet af
forskeruddannede inden for de tekniske og naturvi-
denskabelige områder, hvis Danmark skal fastholde sin
globale konkurrenceevne.12

4. KORTLÆGNING AF 
UDDANNELSE OG FORSKNING

12.. Hvad angår uddannelse af tekniske og naturvidenskabelige forskere, er Danmark blevet overhalet af lande vi normalt sammenligner os med. Af de gamle 15
EU lande er det således kun Frankrig, der har haft en lavere vækst i antallet af Ph.D.-kandidater inden for ingeniør- og naturvidenskab end Danmark. (VTU, Flere
og bedre ingeniører. Baggrundsanalyse, maj 2005)
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Der uddannes i Danmark i dag to typer ingeniører;
diplom- og civilingeniører. Diplomingeniøruddannelsen
er en mellemlang videregående uddannelse på 3 1/2
år. Civilingeniøruddannelsen er en universitetsuddan-
nelse, hvor den teknisk videnskabelige bachelordel
tager 3 år og kandidatdelen 2 år.

Diplomingeniøruddannelsen udbydes ved ingeniørhøj-
skolerne i København, Odense, Horsens, Herning og
Århus, samt ved Syddansk Universitet (Sønderborg),
Aalborg Universitet (Esbjerg og Aalborg) og Danmarks
Tekniske Universitet. 

Civilingeniøruddannelsen udbydes ved Danmarks
Tekniske Universitet, Syddansk Universitet (Odense og
Sønderborg), Aalborg Universitet (Aalborg og Esbjerg)
samt Aarhus Universitet.13

Diplomingeniøruddannelsen er en praktisk anven-
delses- og udviklingsorienteret uddannelse, og range-
rer i det centrale ECTS-system som en professions-
bachelor, mens civilingeniøruddannelsen er mere teo-
retisk og forskningsorienteret.

13. Civilingeniøruddannelsen udbydes desuden som udlagt undervisning på ingeniørhøjskolerne i København og Odense.
Flere og bedre ingeniører. Baggrundsanalyse. Ministeriet for Videnskab, teknologi og Udvikling, Maj 2005.

Kilde: Gengivet fra Flere og bedre ingeniører. Baggrundsanalyse. Ministeriet for Videnskab, teknologi og Udvikling Maj 2005

I det følgende har vi lavet en oversigt over de institu-
tioner der udbyder uddannelse og bedriver forskning
inden for det lydteknologiske område. 

Oplysningerne er primært hentet fra de pågældende
institutioners hjemmesider og suppleret med oplys-
ninger, indhentet hos repræsentanter for det videnska-
belige personale på institutionerne.

4.1 INGENIØRUDDANNELSER I DANMARK
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4.1.1 INGENIØRHØJSKOLERNE – DIPLOM-
INGENIØRER
Ingeniørhøjskolen i Århus
På Ingeniørhøjskolen i Århus er diplomingeniøruddan-
nelsen opbygget omkring seks faglige søjler. 
Der er undervisning inden for lydteknologiområdet un-
der fagsøjlerne Signalbehandling og matematik, Elek-
tronik og fotonik (akustik, medikoteknik, transducer-
teknik) samt Computerteknologi og indlejrede systemer.
Der uddannes hvert år mellem 20 og 30 diplomingeni-
ører, som er specialiseret inden for et eller flere af de
lydteknologiske domæner.

Kontaktperson: Studieleder Henrik Olsen, ho@iha.dk
www.iha.dk

Ingeniørhøjskolen i København
På Ingeniørhøjskolen i København er der 7 forskellige
diplomingeniøruddannelser. Det lydteknologiske område
berøres på IT ingeniøruddannelsen hvor der bl.a. under-
vises i digital signalbehandling. På elektronikingeniørud-
dannelsen undervises der signalbehandling og transdu-
certeknik m.m. Inden for området signalbehandling skri-
ves der mellem 20 og 25 afgangsprojekter om året, mens
der inden for akustikområdet skrives omkring 2 pr. år

Kontaktperson: Ole Schultz, ose@ihk.dk
www.ihk.dk/udd/elektronik

Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 
På Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum er der 8 for-
skellige diplomingeniøruddannelser. Som elektroinge-
niører, kan man på linien Svagstrømsteknik bl.a. speci-
alisere sig inden for signalbehandling, apparatteknik
samt akustik. Inden for akustik uddannes der for tiden
omkring 4 om året.
Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum er fusioneret med
Syddansk Universitet pr. 1. april 2006

Kontaktperson: John Erik Hansen, jh@iot.dk
www.iot.dk

Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning
På Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning er der 5
forskellige diplomingeniøruddannelser. På uddan-
nelsen Elektronik- /IKT ingeniør undervises der i ana-
log forstærkerteknologi og digital signalbehandling.
Inden for disse områder skrives der omkring 2 af-
gangsprojekter om året.
www.hih.dk

Vitus Bering Denmark 
På Vitus Bering Denmark i Horsens uddannes IT-diplo-
mingeniører der får kendskab til signalbehandling i for-
bindelse med fysikundervisning. For yderligere specia-
lisering henvises til andre ingeniørhøjskoler.
www.vitusbering.dk

VIDENSTUNGE VIRKSOMHEDER FÅR
TUNNELSYN

'Det er som om, at der er en indbygget tendens til
at videnstunge virksomheder drives af ønsket om
at bliver endnu bedre til det, de er gode til i for-
vejen. Det uheldige ved dette fænomen er, at det
giver et tunnelsyn, hvor man giver markedet mere
af det samme, bare bedre, kraftigere, mere effek-
tivt. Hvad nu hvis det ikke er det markedet vil
have? Det er naturligvis vigtigt fortsat at have
uddannelse og forskning på et højt fagligt niveau,
men for at opnå radikal innovation og nytænkning
er det ikke nok. Vi har hårdt brug for at få uddan-
net ingeniører, som kan tænke i helheder.
Ingeniører som udover et højt fagligt niveau har
evnen til at sætte sig ind i brugerapplikationer, og
ikke mindst lyst til at være med til at udvikle vores
forretning. Eventuel manglende faglig viden kan i
den moderne globaliserede verden outsources.
Derfor skal der nytænkning og fornyelse til inden
for uddannelse og forskning'.

Direktør Mads Peter Lübeck, TC Electronic.

4.2 UNIVERSITETSUDDANNELSER 
& FORSKNING – CIVILINGENIØRER 
OG ANDET 

I det følgende beskrives civilingeniøruddannelser og
andre uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for
det lydteknologiske område under de respektive uni-
versiteter.
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4.2.1 ØRSTED•DTU
Ørsted•DTU er et af Danmarks Tekniske Universitets 16
institutter. På Ørsted•DTU er der 6 sektioner, hvor der
forskes og undervises i bl.a. akustisk teknologi, elektro-
nik og signalbehandling, måling og instrumentering.

Ørsted•DTU uddanner diplom- og civilingeniører samt
Ph.D. er inden for elektroteknologi samt medicin og
teknologi. 

www.oersted.dtu.dk 
Institutleder Professor Erik Bruun, eb@oersted.dtu.dk

AKUSTISK TEKNOLOGI
Sektionen Akustisk Teknologi, Ørsted•DTU underviser
og forsker i lyd og vibrationer. De primære forsknings-
områder er akustisk kommunikation, miljøakustik og
menneskets hørelse. 

Formålet med forskningen er at udvikle forbedrede
teknologiske løsninger dels for akustisk kommunikation
(rumakustik, højttalere, høreapparater, taleforståelse, etc.)
og dels for støjbekæmpelse (nabostøj, støj i transport-
midler, vibrationsdæmpning, måleteknikker, etc.).

www.oersted.dtu.dk/forskning/at.aspx
Sektionsleder lektor Mogens Ohlrich,
mo@oersted.dtu.dk

I maj 2003 blev Center for Anvendt Høreforskning
(CAHR) etableret som en integreret del af sektionen
Akustisk Teknologi i instituttet Ørsted•DTU. 

Formålet med centeret er at fremme forskning og
uddannelse inden for akustisk kommunikation, med
vægt på signalanalyse og signalbehandling af mennes-
kets auditive system, hørehæmmedes lydopfattelse,
anvendelse af auditive modeller i høreapparater, måling
og analyse af hørelsens funktion i klinisk og teknisk
audiologi, samt opfattelse af tale.

Centeret støttes af tre danske høreapparatfirmaer:
Oticon, GN ReSound og Widex og disses fonde, navnlig
i centerets startfase. Centeret beskæftiger 10 viden-
skabelige medarbejdere, hvoraf de fem er Ph.D.-stude-
rende.

www.oersted.dtu.dk/Centre/cahr.aspx
Centerleder Professor Torsten Dau,
tda@oersted.dtu.dk

HJERNEFORSKNING ER 
HØREFORSKNING

‘De teknologiske landvindinger (fysiske, elektroa-
kustiske og signalbehandlingsmæssige) i mo-
derne, raffinerede høreapparater skal modsvares
af indsigt i de processer i hjernen, der fortolker
ørets input.
Det er en stor udfordring, at give mennesker med
vidt forskellige ører (og hjerner) det samme høje
udbytte af høreapparater. Ved at kombinere tradi-
tionelle lytteforsøg med hjernescanningsteknik-
ker, håber vi at opnå en bedre forståelse af sam-
spillet mellem øre og hjerne, således at årsager-
ne til de individuelle forskelle kan klarlægges. På
længere sigt vil en sådan forståelse give høre-
apparatproducenterne endnu bedre muligheder
for at hjælpe folk med høreproblemer’.

Torsten Dau leder af Center for Anvendt Høreforskning,

Ørsted•DTU.

Videnskabeligt personale ved Akustisk Teknologi
(incl. CAHR)
1 professor
7 lektorer
3 forskningsadjunkter
10 Ph.D.-studerende
2 emeritus lektorer
Hertil kommer et antal udenlandske forskere og
gæste-Ph.D.’er

Uddannede kandidater pr år/gennemsnit: 24, heraf 12
internationale MSc i Engineering Acoustics

LYDTEKNOLOGISKE UDDANNELSER PÅ
ØRSTED•DTU
Kandidatuddannelse i Lyd og Akustisk Teknologi.
Med en bachelor-grad inden for enten elektronik,
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maskin-, bygning- eller fysik kan man tage en kandi-
datuddannelse inden for Lyd og Akustisk Teknologi på
Ørsted•DTU. 

Uddannelsen indeholder følgende discipliner: transdu-
certeknologi, optagelse af lyd, kodning af lyd, gengivel-
se af lyd, modeller for menneskets lydopfattelse (psy-
koakustik), vurdering af akustikken i lokaler v.h.a. avan-
cerede computermodeller, elektroakustiske kommuni-
kationssystemer, avancerede metoder til analyse af lyd,
støj og vibrationer, lydens udbredelse i det fri, støjbe-
kæmpelse og støjs fysiske og psykiske virkninger.

Kandidaterne ansættes typisk i fremstillingsindustrien
og i rådgivende ingeniørvirksomheder, men også
offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner.

Kontaktperson: Lektor Finn Jacobsen,
fja@oersted.dtu.dk

INTERNATIONAL MASTERUDDANNELSE 
I ENGINEERING ACOUSTICS 
På Ørsted•DTU kan man optages på den to-årige
MSc-uddannelse Engineering Acoustics på enten
Master- eller civilingeniøruddannelsen. 

På denne internationale masteruddannelse undervises
der i akustiske kommunikationssystemer og miljøakus-
tik (støj og vibrations kontrol). Uddannelsen har desu-
den fokus på psykoakustik, transducerteknologi
(mikrofoner, hydrofoner og højtalere), lydoptagelser og
reproduktionssystemer, akustisk design i rum (f.eks.
koncertsale, auditorier). Udendørs lydtransmissioner og
støjdæmpningssystemer, støjkontrol og lydkvalitet i
bygninger samt vibration og støjkontrol i maskiner.

Der er mulighed for specialisering i akustisk kommuni-
kation, høreforskning, miljø akustik samt støj- og vibra-
tionsbekæmpelse.

23 udenlandske studerende er p.t. indskrevet på En-
gineering Acoustics. 

Kontaktperson: lektor Mogens Ohlrich,
oh@oersted.dtu.dk

CENTER FOR FAST ULTRASOUND IMAGING 
Center for Fast Ultrasound imaging (CFU) er en del af
sektionen Elektronik og signalbehandling, i instituttet
Ørsted•DTU. CFU udvikler nye metoder til opsamling
og behandling af ultralydsbilleder. Dette spænder fra

udviklingen af akustiske simuleringsprogrammer,
målinger, opbygning af forskningsscannere, udvikling
af signal- og billedbehandlingsalgoritmer til pre-klinis-
ke forsøg på frivillige. 

CFU blev etableret i 1998 og samarbejder bl.a. med virk-
somheden B-K Medical A/S, Universitetshospitalerne i
Herlev og Gentofte, og I/O Technologies A/S. 

I samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet,
sundhedsvidenskabeligt fakultet udbydes civilingeniør-
uddannelsen Medicin og teknologi.

www.medicin-ing.dk
Leder Professor Jørgen Arendt Jensen,
jaj@oersted.dtu.dk

4.2.2 AALBORG UNIVERSITET
Institut for Elektroniske systemer
Institut for Elektroniske systemer er administrativt or-
ganiseret i en fællesfunktion og de tre afdelingsfunk-
tioner; Afdeling for Kommunikationsteknologi, Afdeling
for Proceskontrol og Afdeling for Akustik.

Institutleder Børge Lindberg, bli@kom.aau.dk

AFDELING FOR AKUSTIK
Hovedområderne på Afdeling for Akustik er udover
elektroakustik, psykoakustik og fysisk akustik, analog
og digital signalbehandling med tilhørende konstruk-
tion af udstyr i forbindelse med eksempelvis afvikling af
lytteforsøg.

Der arbejdes med akustik og lyd i bred forstand, her-
under generering, transmission og udbredelse af lyd,
den menneskelige opfattelse, oplevelse og påvirkning
af lyd, elektroniske systemer til måling, behandling og
analyse af lyd, lydgengivelse herunder særligt den
binaurale teknik til skabelse af en tredimensional lyd-
oplevelse, støjmåling, audiosystemer m.m. 

Afdelingens aktuelle forskningsaktiviteter omfatter: 
1 Den menneskelige lydopfattelse 
2 Virkningen af støj på mennesket
3 Optage- og gengiveteknikker med særlig vægt 

på binaural teknik
4 Lydkvalitet, inkl. principper for vurdering af 

produktlyd og fidelity af gengivet lyd
5 Computergenerering af naturtro lyd svarende 

til fiktive akustiske omgivelser
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www.acoustics.aau.dk
Professor Henrik Møller, hm@acoustics.aau.dk
Afdelingsleder lektor Sofus Birkedal Nielsen,
sbn@acoustics.aau.dk

SOUND QUALITY RESEARCH UNIT (SQRU)
Forskningsenheden er placeret ved Afdeling for akus-
tik. Den er initieret af Bang & Olufsen, Brüel & Kjær og
DELTA, og finansieret dels af virksomhederne, dels af
STVF (nu FTP) som en centerkontrakt med udløb i
september 2006.

Sound Quality Research Units overordnede målsæt-
ning er gennem eksperimentelle undersøgelser af lyd-
kvalitet – såvel gengivet lyd som produktlyd – at:

• Identificere de auditive egenskaber, der 
opfattes som værende af betydning for den 
samlede lydkvalitet (f.eks. styrke, tonehøjde, 
klangfarve etc.)

• Finde sammenhænge mellem de individuelle 
auditive egenskaber og den samlede kvalitet.

• Finde sammenhængen mellem de individuelle 
egenskaber og fysiske målinger, som kan 
forudsige den samlede lydkvalitet.

• Etablere matematiske modeller af den 
menneskelige hørelse, der baseret på fysiske 
målinger, og som kan forudsige den samlede 
lydkvalitet.

• Definere metoder/procedurer der kan bruges 
til ”design” af lydkvalitet, således at specifikke 
krav er opfyldt.

Mulige anvendelsesmuligheder er:
• Udvikling og standardisering af forsknings-

baserede metoder til måling af lydkvalitet.
• Software til vurdering af lydkvalitet.
• Udvikling af systemer til lydgengivelse 

med højere lydkvalitet.
• Retningslinier for ”akustisk design” i relation 

til et samlet design. 

Partnere: DELTA, Brüel og Kjær, Bang & Olufsen og
Aalborg Universitet

www.acoustics.aau.dk/research/SQRU/
Leder af SQRU, professor Wolfgang Ellermeier,
we@acoustics.aau.dk

Videnskabeligt personale på Afdeling for Akustik
2 professor
4 lektorer 
2 forskningslektorer

2 adjunkter
2 forskningsassistenter

11 Ph.D. studerende

Uddannede kandidater pr år/gennemsnit: 11

DEL I HØJTEKNOLOGIFONDENS UDDELING

Ved højteknologifondens tildeling af forsknings-
midler i 2005 er to ud af fem prioriterede projek-
ter i puljen for støtte til små og mellemstore virk-
somheder, tildelt projekter med et lydteknologisk
afsæt og/eller indhold:

• PiMEMS, Piezoelectric MEMS devices for 
integrated sensors and transducers (DTU, 
Institut for Nano og mikroteknologi samt 
virksomhederne Ferroperm Piezoceramics A/S 
og Insensor A/S.

• Trådløs, multifunktionel lydprodukt med 
individuel tilpasning (AU, Afdeling for Akustik 
og Microsound A/S)

www.hoejteknologifonden.dk/index.php?id=6

INSTITUT FOR MASKINTEKNIK
Forsknings- og undervisningsaktiviteterne ved Institut
for Maskinteknik er centreret omkring fagområderne
analyse og design af mekaniske systemer og industri-
elle produkter. Instituttet har tre specifikke kompeten-
ceområder:

• Materialelære og materialeteknik
• Mekanik og design af lastbærende 

konstruktioner
• Datamatstøttet konstruktion og 

produktudvikling

Inden for området maskinkonstruktion, er den overord-
nede målsætning at styrke forskning og udvikling ved-
rørende datamatstøttet design af mekaniske systemer
og produkter. Herunder bl.a. akustiske designkriterier
set i sammenhæng med generering og transmission af
støj i væsker og faste materialer.

Pr. 1. september 2006 igangsætter Instituttet i samar-
bejde med Afdeling for akustik en to-årig engelskspro-
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get overbygnings / masteruddannelse (M.Sc.) inden for
Mechanical Vibro-Acoustics and Noise, se nedenfor.

www.ime.aau.dk
Institutleder professor Ole Thybo Thomsen,
ott@ime.auc.dk
Kontaktperson: Professor Niels Olhoff,
no@ime.aau.dk

Videnskabelige medarbejdere på Institut for
maskinteknik
4 professorer
11 lektorer
5 adjunkter
1 postdoc

9 Ph.D. studerende
Uddannede kandidater pr år/gennemsnit: 15

SPEECH AND MULTIMEDIA COMMUNICATION
Speech and Multimedia Communication ligger i
Afdeling for kommunikationsteknologi, Institut for
Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet. 

Forskningen inden for området tale og multimedie
kommunikation baserer sig i høj grad på integration af
viden på tværs af discipliner som akustisk fonetik,
human-computer interfacing, ingeniørmæssig compu-
tervidenskab etc. Der fokuseres på talegenkendelse
og –syntese, samt tale som modalitet i interaktive sys-
temer.

www.kom.aau.dk
Faggruppeleder: lektor Lars Bo Larsen,
lbl@kom.auu.dk

Videnskabeligt personale på Speech and
Multimedia Communication:
1 professor
4 lektorer
1 adjunkt
3 forskningsassistenter
3 Ph.D. studerende

Uddannede kandidater pr år/gennemsnit: 10-15
(Civilingeniør i Systemkonstruktion med speciale i
Intelligent Multimedia (IMM) og Signal Processing and
Information Processing in Communication Systems
(SIPCOM))

INFORMATION AND SIGNAL PROCESSING
Information and Signal Processing ligger i Afdeling for
Kommunikationsteknologi, Institut for Elektroniske Sy-
stemer, Aalborg Universitet. 

Forskningen inden for fagområdet informations- og
signalbehandling af audiosignaler spænder fra grund-
forskning til anvendelsesorienteret forskning og dæk-
ker emner så som modellering af audiosignaler, statis-
tisk signalbehandling, numerisk linear algebra, optime-
ring og kommunikationsteori. I øjeblikket er der fokus
på følgende forskningsemner:

• Audio- og talesignalbehandling inkl. kodning, 
komprimering og støjreduktion

• Audiosignalbehandling i høreapparater
• Voice over IP (VoIP)
• Søgninger i "audio-dokumenter" på internettet

Faggruppeleder: Lektor, Ph.D. Søren Holdt Jensen,
shj@kom.aau.dk
www.kom.aau.dk/~shj og 
www.typo3.kom.aau.dk/infsig/

Videnskabeligt personale (ikke alle beskæftiger
sig med audio):
1 professor
5 lektorer (en på orlov)
2 eksterne lektorer
3 adjunkt

11 Ph.D. studerende (+ fire stillinger under opslag) 
Uddannede Ph.D. kandidater pr år: 2 (tallet er stigende)

Uddannede kandidater pr år/gennemsnit: 10-15
(Civilingeniør med speciale i Signal and Information
Processing in Communications (SIPCOM))

INTELLIGENT SOUND – et lydforskningsamarbej-
de mellem DTU og AAU
Intelligent Sound er et lydforskningsprojekt, der er
finansieret af Forskningsrådet for Teknik og produk-
tion. Det overordnede mål er bedre lydsøgemaskiner,
der kan hjælpe med at administrere fremtidens lydfor-
brug. 

Projektet er et samarbejde mellem:
• Intelligent Signal Processing Group, Institut for 

Informatik og Matematisk Modelling, DTU
• Information and Signals Group, Afdeling for 

Kommunikationsteknologi, Institut for 
Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet
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• Database and Programming Technologies 
Group, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet

Projektet ledes af professor Lars Kai Hansen, IMM,
DTU, ikn@imm.dtu.dk
www.intelligentsound.org

“Given the volume of audio files on the web, the
limited use of sound based search and the mini-
mal use of sound on web pages is striking. We
believe that silence will be broken and replaced
by cacophony in the near future. Sound is a
powerful attractor for human attention, hence,
well suited for communication in commercial and
entertainment settings, in particular for ‘push’
applications - TV and Radio.”

www.intelligentsound.org

MEDIALOGI
På Institut for Medieteknologi og Ingeniørvidenskab på
Aalborg Universitet København kan man læse medi-
alogi. Den nyeste teknologi kobles med kreativitet som
et middel til at designe nye måder og værktøjer til at
skabe kunst, design og underholdningsprodukter.
Inden for det lydteknologiske område undervises der i
computerbaserede digitale teknologier, interaktiv lyd,
interfacedesign og lydeffekter. 

På kandidatuddannelsen i medialogi bliver det fra ef-
terårssemesteret 2006 muligt at specialisere sig i ’Lyd
i interaktive medier’, ud fra et både ingeniør- og design-
mæssigt perspektiv.14

www.media.aau.dk
Kontaktperson: Stefania Serafin, sts@media.aau.dk

LYDTEKNOLOGISKE UDDANNELSER PÅ
AALBORG UNIVERSITET

CIVILINGENIØR MED SPECIALE I AKUSTIK 
Diplom- og civilingeniøruddannelserne inden for Elek-
tronik & IT, på ingeniør- og naturvidenskab, AAU giver

mulighed for at specialisere sig inden for eksempelvis
Anvendt signalbehandling og implementation eller aku-
stik, sidstnævnte indeholder bl.a. fysisk akustik, psyko-
akustik og elektroakustik, samt digital signalbehand-
ling.

Der planlægges endvidere et længerevarende forløb
inden for Engineering Psychology.

CIVILINGENIØR MED SPECIALE 
I MASKINAKUSTIK
På Institut for maskinteknik, kan man fra den 1. sep-
tember 2006 specialisere sig i maskinakustik på den
internationale masteruddannelse Mechanical Vibro-
Acoustics and Noise, der er en overbygningsuddan-
nelse til eksisterende diplomingeniøruddannelser i
Danmark og bacheloruddannelser (B.Sc.) i udlandet.
Kurserne omfatter undervisning i mekaniske sving-
ninger og akustik, samt numeriske, analytiske og eks-
perimentelle metoder vedrørende generering, trans-
mission, emission og bekæmpelse af vibrationer og støj
fra maskiner, motorer og rørsystemer, herunder aktiv
og passiv lyddæmpning i forbindelse med design af
mekaniske systemer. 

4.2.3 SYDDANSK UNIVERSITET

FYSIK OG TEKNOLOGI
På Fysisk Institut udbydes en 5-årig kandidatuddan-
nelse som civilingeniør i fysik og teknologi i et samar-
bejde mellem Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og
Syddansk Universitet. Der er tale om en forskningsba-
seret uddannelse med fokus på teknologi inden for op-
tik, akustik, avanceret signalbehandling, elektroteknik
og materialefysik.

Civilingeniørerer med speciale i akustik har en bag-
grund i matematik og fysik, der gør, at de kan arbejde
med grundlæggende problemstillinger inden for akus-
tik og vibrationer. De bliver undervist i optagelse af
akustiske signaler og i behandling heraf – især med
fokus på digitale teknikker. Gennem kurser i numerisk
analyse og numerisk akustik udvikles og bruges de
seneste værktøjer til computersimulering af akustiske
problemer. 
Desuden udbydes kurser i Akustisk måleudstyr og
–signalbehandling, hørelsen, støj, rumakustik, regule-
ring af akustikken i rum, dimensionering og konstruk-

14. Dette program er startet på baggrund at behov og interesse fra forskellige folk i Skandinavien.
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tion af højttalere, vibrationer og dæmpning heraf, elek-
trisk design af akustiske systemer, lyds udbredelse,
dimensionering af akustiske systemer og numerisk
simulering af akustiske problemer. 

www.fysik.sdu.dk/uddannelse/studieinfo/studiein-
formation-fys-tek.html 
Kontaktperson: Lektor Peter Møller Juhl,
pmjuhl@fysik.sdu.dk

Videnskabeligt personale:
4 professorer
13 lektorer
1 docent

desuden:
10 åremålsansatte medarbejdere
4 adjungerende professorer

9 Ph.D. studerende

Uddannede civilingeniører i Fysik og Teknologi med
specialisering inden for akustik og vibrationer pr. år/-
gennemsnit: 6

DANSK ELEKTROAKUSTISK CENTER

På Syddansk Universitet er der planer om etable-
ring af et Dansk Elektroakustisk Center (DEAC).
Etableringen er et led i SDUS bestræbelser på at
udvikle og styrke samarbejdet med erhvervslivet.
DEAC skal sikre en fortsat strøm af elektroakus-
tiske kandidater på højt niveau, og indgå i konkre-
te projektsamarbejder med erhvervslivet, samt til-
byde efteruddannelse og adgang til laboratorier.

Kontaktpersoner: 
Innovationsprofessor John Erland Østergaard,
jeo@fysik.sdu.dk
lektor Peter Møller Juhl, pmjuhl@fysik.sdu.dk

CENTER FOR LYDKOMMUNIKATION

Det nu nedlagte Grundforskningscenter Center
for lydkommunikation (CfL), hørte under Biolo-
gisk Institut på SDU og arbejdede med lydkom-
munikation og hørelse hos dyr.
De fleste forskere tilknyttet CfL arbejdede i
neurobiologigruppen, Biologisk Institut, Syd-
dansk Universitet, Odense, men centeret omfat-
tede også forskere ved Afdeling for Zoo-
fysiologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet
(AU) og Afdeling for adfærdsbiologi, Zoologisk
Institut, Københavns Universitet (KU). 

www.biology.sdu.dk/Center_for_Lydkommunikat
ion/dk/CSC-dk.html

AUDIOLOGI OG AUDIOLOGOPÆDI
Studienævnet for Audiologi og Logopædi på SDU ud-
byder fra september 2005 en kandidatuddannelse i
Audiologopædi og en BA-uddannelse i Audiologi. 

Audiologi på humanistisk fakultet på SDU, er en
bacheloruddannelse, der giver mulighed for specialise-
ring i enten pædagogisk audiologi eller teknisk audio-
logi.

• Audiolog med speciale i pædagogisk audiologi 
ansættes typisk i tale-høreinstitutter eller 
kommunikationscentre. Dertil kommer vej-
ledning og rådgivning af forældre til hørehæm-
mede børn, i det kommunale PPR-system.15

• Audiolog med speciale i teknisk audiologi, 
arbejder inden for alle brancher, hvor der er 
behov for undersøgelse af klienters høreevne, 
samt inden for området høreapparat-
behandling/-tilpasning.16

SDUs kandidatuddannelse i audiologopædi er et stu-
die af hørenedsættelse og sprog- og talevanskelighe-
der samt behandlingen deraf. Audiologopædi er en
overgangsordning til og med 2008, og første hold gik 
igang i efteråret 2005. 

15. Fra august 2004 trådte et toårigt forsøg med neonatal hørescreening i kraft, hvorefter alle nyfødte børn screenes for høreproblemer. Derved vil flere børn blive
diagnosticeret som hørehæmmede langt tidligere end nu. Som følge heraf vil der opstå behov for nye personalegrupper, som kan undervise/behandle denne grup-
pe børn og rådgive forældrene, såvel audiopædisk som sprogligt.
16. Der har længe været lange ventelister på forundersøgelser til høreapparat. Særligt på de audiologiske afdelinger/høreklinikker er der stort behov for personale.
Ventetiden til forundersøgelse til høreapparat er i gennemsnit 34,6 uger i hele landet, svingende fra 10 til 70 ugers ventetid (oplysningerne stammer fra Indenrigs-
og Sundhedsministeriets Ventetidsinformation den 17/5 2004). Ventetiden er opstået på grund af en stigende andel af ældre i befolkningen og på grund af perso-
nalemangel på de audiologiske afdelinger.
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Man kan vælge følgende specialiseringer17:
• Audiologopædi. Kvalificerer til undervisning af 

kommunikationshandicappede. 
• Teknisk audiologi. Kandidaten har specialise-

ret viden om både teknisk audiologi og om 
medicinsk audiologi samt kvalifikationer inden 
for teknisk forskning med henblik på udvikling 
af høreapparater m.m. Kandidaten har desuden 
kendskab til støjmålinger og tilpasning af 
Cochlear Implantat. 

• Udviklingskonsulent. Denne kandidat-
uddannelse henvender sig både til audiologer 
og logopæder, og er især rettet mod audio-
logiområdet, herunder det private erhvervsliv, 
samt rettet mod en funktion i de kommende 
regionsenheder med fokus på udvikling af 
behandlingsområdet.

• Forskerrettet specialisering inden for såvel 
det audiologopædiske som det teknisk 
audiologiske felt.

www.studieguide.sdu.dk/studier/index.php?uid=1
19&id=1958&picid=1958
Studieleder Bjarne Le Fevre,
fvlogopaedi@language.sdu.dk

Videnskabelige medarbejdere18

1 professor
6 lektorer
8 eksterne lektorer
2 adjunkter

2 Ph.D.’er 
Der er pt. ingen færdiguddannede kandidater fra Audio-
logopædi på Syddansk universitet. De første 3-7 kan-
didater forventes uddannet sommer 2007.

4.2.4 ÅRHUS UNIVERSITET

MULTIMEDIETEKNOLOGI
I samarbejde med Ingeniørhøjskolen i Århus udbydes
civilingeniøruddannelsen i Teknisk IT med mulighed for
specialisering i multimediateknologi. Uddannelsen fo-
kuserer på teknologien bag billeder/video og lyd, dog
således at applikationsspændvidden er meget bred. 

Spændvidden i arbejdet illustreres bedst af et udsnit af
de kandidatprojekter, der udføres i øjeblikket, hvor der
arbejdes med room equalizing, automatisk rensning af

støjfyldt lyd fra grammofonplader, optimal auskultation
af lungelyd og overvågning af hjertelyd hos ufødte. Alle
kandidatprojekter udføres i samarbejde med virksom-
heder. 

Da uddannelsen har relativt få studerende, er der ikke
videnskabeligt personale, der udelukkende arbejder
med lyd. P.t. arbejder 3 ansatte med lyd. En ingeniør-
docent og to lektorer.

Uddannede civilingeniører i Multimedieteknologi pr. år
mellem 10 og 12. 

www.tech.au.dk
Kontaktperson: Studieleder Svend Oluf Sjöström,
sos@iha.dk

BIOMEDICINSK TEKNIK
I et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen i Aar-
hus og Aarhus Universitetshospital udbydes den tvær-
faglige medicotekniske kandidatuddannelse i Biome-
dicinsk teknik. Der fokuseres på kardiovaskulær teknik,
biomekanik og billeddannende teknikker, herunder
ultralyd.

www.biomedtek.au.dk

AUDIODESIGN
På Multimedieuddannelsen under Informations og
Medievidenskab ved Aarhus Universitet kan man læse
den to-årige kandidatuddannelse inden for Audio-
design. Uddannelsen retter sig mod design af lyd til
interaktive dynamiske medier f.eks. computerspil, web
og interaktive installationer. Uddannelsen kombinerer
en viden om lyddesign (det kreative aspekt), lydkultur
(lydens kulturelle betydning og anvendelse) og imple-
mentering (grundig viden om medier og digitale tekno-
logier herunder programmering). Uddannelsen finder
sted i et samarbejde mellem datalogi, de æstetiske fag
og informationsvidenskab på Aarhus Universitet.

På Informations og Medievidenskab forskes der i:
• Æstetisk interaktion og perception og 

spørgsmålet om hvordan vi oplever og bruger 
lyd som et element i vores omverdens-
forståelse, f.eks. i relation til design af lyd-
landskaber i computerspil. 

• Instrument- og interfacedesign. Bl.a. er der i et 

17. Overbygningerne er alle kun på tegnebrættet, og forventes først at blive sat igang fra efteråret 2008.
18. Hvoraf kun en vis del beskæftiger sig med audiologi og audiologopædi.
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samarbejdsprojekt med Experimentarium i 
Hellerup udviklet nye taktile interfaces hvormed
børn kan optage, manipulere og komponere 
med hverdagslyde.

• Adaptiv musik og spørgsmålet om hvilke 
æstetiske og kompositoriske udfordringer som 
interaktive, dynamiske medier stiller til et 
lyddesign. 

Forskning og uddannelse er rettet mod den kulturelle
dimension af lyd og lydteknologi. Som primært huma-
nistisk forankret forskning og uddannelse arbejdes der
med lyddesign på et betydningsniveau: Hvad er lydens
rolle og funktion som et design element, og hvordan
fortolker og handler vi på baggrund af lyd.

Audiodesign kører på anden årgang med 10 studeren-
de. Målet er 12-15 studerende pr. årgang. 
Der er 4 videnskabelige medarbejdere.

www.multimedia.au.dk/velkommen/cand_audio-
design.php
Kontaktperson: lektor Morten Breinbjerg,
mbrein@multimedia.au.dk

PSYKOLOGISK INSTITUT
Forskning i lyd ved Psykologisk Institut i samar-
bejde med Bang & Olufsen
Ved forskningsenheden ‘Menneske - Teknologi – Interak-
tion’ og forskningsenheden ‘Anvendelsesorienteret
grundforskning i hukommelse og kognition’ ved Psyko-
logisk Institut forskes der i lyd som erstatningsfeedback.

En lang række teknologier baserer sig på glatte touch-
overflader, hvor oplevelsen af bl.a. taktilt feedback for-
svinder. Der forskers derfor i hvordan lyd kan indgå
som erstatningsfeedback på mange niveauer af betje-
ningsoplevelsen. Et særskilt forskningsprojekt herun-
der, i samarbejde med NASA, fokuserer på at beskrive
knappers og kontakters taktile kvaliteter, og undersøge
hvordan disse kvaliteter kan formidles via lyd.

Videnskabelige medarbejdere: 
1 Adjunkt
1 Ph.d.-studerende 

1 Specialestuderende 

www.psy.au.dk/mti
Kontaktperson: Adjunkt, Ph.D. Johan Trettvik,
johan@psy.au.dk

CAVI – Center for avanceret interaktivitet,
Alexandra Instituttet A/S

Alexandra Instituttet A/S i Århus fungerer som
en matchmaker mellem offentlige forskere, pri-
vate virksomheder og andre organisationer. Det
forsknings- og udviklingsmæssige tyngdepunkt
er ”Pervasive computing ” – dvs. allestedsnær-
værende computerteknologi.

CAVI – Center for avanceret interaktivitet har
digital kunst og kultur som et særligt ind-
satsområde. CAVI har som vision at blive ”et
nationalt produktions-, ressource-, og kompe-
tencecenter for digital kunst, til gavn for både
forskning, undervisning, kunstnere og kulturin-
stitutioner.”

Inden for audio og akustik er hovedområderne
datalogiske kompetencer inden for realtidsbe-
handling af digital lyd og audiovisuelle teknolo-
gier.

4.2.5 KØBENHAVNS UNIVERSITET

AUDIOLOGOPÆDI
På Københavns Universitet, Institut for Nordiske Stu-
dier og Sprogvidenskab kan man læse en bachelor-
eller kandidatuddannelse i audiologopædi. Fokus ligger
særligt på det høre-, tale- og læsepædagogiske, man
beskæftiger sig med diagnostik, undervisning, behand-
ling og forskning i forbindelse med læse-, stave-, skri-
ve-, høre, tale- og stemmevanskeligheder.

Størstedelen af audiologopæder arbejder i det offentli-
ge inden for specialundervisning ved kommunikations-
centre, tale- og høreinstitutter. Men ansættes også på
højere læreanstalter, på hospitaler og i høreapparat-
industrien.

www.audiologopaedi.ku.dk
Institutleder: Lektor Niels Finn Christiansen, niels-
fin@hum.ku.dk

Videnskabelige medarbejdere:
1 professor
4 lektorer
4 eksterne lektorer
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DATALOGISK INSTITUT
På Datalogisk Institut, Københavns Universitet har der
tidligere været en del uddannelses og forskningsmæs-
sige aktiviteter – som bl.a. resulterede i et forsknings-
samarbejde med virksomheden TC Electronic.2019

På nuværende tidspunkt er ingen forskning i gang på
området, og hvad angår undervisning er der kun tale
om grundlæggende kurser i digital signalbehandling.

På Niels Bohr Instituttet ved Københavns
Universitet forskes og undervises i emner inden
for astronomi, geofysik, nanofysik, generel Fysik
og biofysik. 

I Complexity Lab arbejder man bl.a. med flyden-
de kompleksitet. Lektor Mogens Levinsen forsker
her i sonoluminescence – produktion af lys fra
lyd.

www.nbi.dk/~levinsen

4.2.6 IT UNIVERSITETET
På IT Universitetets linie Design, Kommunikation og
Medier har Lyd og musikområdet været godt repræ-
senteret fra 2001-2004 gennem flere kurser, f.eks Lyd
i digitale produktioner. Men p.t. er ITU’s lydaktiviteter
stærkt reduceret.20

Trods det, at området ikke bliver highlighted på ITU
mere, skrives der omkring 8 projekter eller specialer
om året inden for lyd/musik emnet på DKM linjen,
samt et antal lyd-relaterede specialer hos spil og
teknologivejledere i linierne Media Technology and
Games og Softwareudvikling. 

www.itu.dk
Kontaktperson: Lektor Susana Pajares Tosca,
tosca@itu.dk

DELCA
Forskningsprojektet DELCA (Disembodied Lo-
cation-specific Conversational Agents) arbejder
med digitale spøgelser, computerprogrammer,
der ved hjælp af tale kan kommunikere med
mennesker. DELCA-spøgelserne er avancerede
kunstige intelligenser, udrustet med de nyeste
talegenkendelses- og talesynteseteknologier

En anden del af forskningsprojektet DELCA
omhandler brugen af såkaldt retningsbaseret
lyd. 

DELCA beskæftiger tre Ph.D.-studerende, en
lektor og tre forskningsassistenter og er støttet
af Crossroads Copenhagen og IT-Universitetets
eget LaCoMoCo.

www.delca.dk
Kontaktperson: John Paulin Hansen,
paulin@itu.dk

DANMARK ER VÆRT FOR DE INTERNA-
TIONALE LYDSTANDARDER

Dansk Standard er kontaktperson for Den
Europæiske Komite for Standardisering’s ar-
bejdsgruppe CEN/TC 211 samt den globale ko-
mite, ISO/TC 43, som begge beskæftiger sig
med ’acoustics’ som felt. Der er udgivet to hånd-
bøger med en række standarder inden for byg-
geri og arbejdsmiljø.

Kontaktperson: Centerchef Leif Nielsen, Center
for Mekanik, Arbejdsmiljø og Transport.
mail: len@ds.dk  

Dansk Standard
www.ds.dk 

19. http://www.katrinebjerg.net/nyhedsbrev/04/nov/Lydartikel.htm
20. Lyd/musik-kurser har ikke tiltrukket studerende nok de sidste par gange de er blevet tilbudt, hvorefter studienævnet har besluttet sig for at prioritere anderle-
des i kursusudbuddet. 
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4.3 ANDRE UDDANNELSER

4.3.1 MUSIKKONSERVATORIERNE

TONEMESTER 
På Det Kgl. Danske Musikkonservatorium kan man på
masterniveau uddanne sig til tonemester dvs. den lyd-
tekniske og produktionsmæssige ansvarlige i radiofo-
nier og pladestudier.
En tonemester laver lydsiden til film, tv eller video, leder
lydteknikerne under optagelserne og redigerer den
færdige lydside. I indspilningsstudier, optager, mixer og
redigerer tonemestre musik til distribution på fx audio-
cd'er. En særlig gruppe af lydfolk arbejder med PA-sys-
temer, særlige typer af mikrofoner og højtalere til afvik-
ling af live-koncerter indendørs eller udendørs.

Der findes ligeledes en uddannelse som teatertekniker
med lyd som speciale på Statens Teaterskole, 
men tonemestre kan også have en baggrund som
elektrikere, eller være selvlærte i branchen. 

www.dkdm.dk
www.teaterskolen.dk

LYDTEKNIKER
Rytmisk Musikkonservatorium i København udbyder en
bacheloruddannelse som lydtekniker. Der undervises i
emner som: lydproduktion, lydteknik, computer, høre-
lære og musikforståelse, rytmelære og musikhistorie.21

www.rmc.dk

4.3.2 TEKNISK SKOLE

AUDIOLOGIASSISTENT
Audiologiassistent er en specialisering af en er-
hvervsuddannelse som hospitalsteknisk assistent. Ud-
dannelsen tilbydes på tekniske skoler i Danmark. Den
inkluderer praktik og varer 2 1/2 år. 

En audiologiassistent har en grundlæggende viden om
behandling af hørenedsættelser, og er i stand til at
udføre den audiometriske undersøgelse og tilpasse
høreapparatet. 

Audiologiassistenter arbejder fortrinsvis på sygehuse-
nes øreafdelinger, men også hos praktiserende øre-
næse-halslæger, på private høreklinikker, hos høreap-
paratfabrikanter og i Bedriftssundhedstjenesten.22

4.4 ØVRIGE 
FORSKNINGSPROJEKTER

Lyd i oceanerne: bioakustiske undersøgelser på
Galathea 3

Forskningsprojektet Lyd i oceanerne: bioakustiske un-
dersøgelser på Galathea 3 vil tilvejebringe højkvalitets-
optagelser af lyd fra oceanerne. Galathea 3 ekspedi-
tionen vil øge kendskabet til dyrelyde i havet, samt give
mulighed for indsamling af et stort datamateriale, der
vil være vigtigt som baggrund for andre studier af bag-
grundsstøj.

www.galathea3.dk
v/ Ph.D. Jakob Tougaard, 
Danmarks Miljøundersøgelser
info@galathea3.dk 

Bag Galathea 3-projekterne står forskergrupper fra
danske og enkelte udenlandske universiteter og sek-
torforskningsinstitutioner. De fleste af projekterne er
naturvidenskabelige, men også andre forskningsområ-
der af relevans for de steder, ekspeditionen besøger,
har fået plads ombord. Udsendelsen af et forsknings-
skib som platform for relevant dansk forskning skal
samtidig – via medier og internet – være et "forsk-
ningens udstillingsvindue" for den danske befolkning. 

21. Der er desuden mulighed for at tage en kortere lydteknikker/audiodesigner uddannelse på Danmedia IT center: http://www.studieaa.dk/uddannelse.html
22. Se endvidere rapporten Audiologiassistentuddannelsen. Status og perspektivering. Arbejdsgruppen under Landsudvalget for Audiologiassistenter, Teknisk
Landsforbund, Dec. 2005.
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Vi bad en række virksomhedsledere og forskere om at
pege på de forsknings- og uddannelsesinstitutioner i
udlandet, som er af betydning, både med hensyn til
forskningsprojekter, men også som uddannelsessteder
for velegnede kandidater, for de danske lydteknologis-
ke brancher. Det må derfor betragtes som en række
subjektive valg, snarere end en egentlig kortlægning.

SVERIGE

Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg 
Anvendt Akustik 
Forskningsaktiviteterne har primært ligget inden for
strukturbåret lyd i bygninger og køretøjer, støjkontrol,
rumakustik og elektroakustik. Inden for de seneste år
er forskningen udvidet til at omfatte støj fra veje, aktiv
kontrol af lyd og vibration. Lyd og vibrations kvalitet er
blevet centrale forskningsområder og der er oprettet et
international masteruddannelse i lyd og vibration.
www.ta.chalmers.se/index.php

Kristiansstad Universitet 
Interactive Sound Design 
Interactive Sound Design på Högskolan Kristianstad
beskæftiger sig med skabelsen og design af lyd og
musik til spilindustrien, mobilservice og computer appli-
kationer, interaktionsdesign, sikkerhedssystemer mv. 
Det er målet at Interactive Sound Design skal fungere
som et mødested for udviklere, designere, forskere og
virksomheder interesseret i interaktivt lyddesign.
Bachelor uddannelsen i Interactive Sound Design star-
ter i efteråret 2006. P.t. foregår der undervisningsakti-
viteter i form af kurset Sound Design in Games samt
Music Programming. 
www.interactivesound.org

Luleå Tekniska Universitet
Musikhögskolan i Piteå
Der forskes i tre områder på Musikhögskolan; musik-
pædagogik, lydteknik samt medie- og kommunika-
tionsvidenskab.
www.ltu.se/web/pub/jsp/polopoly.jsp?d=502&a=649

ENGLAND

The University of Surrey
The Institute of Sound Recording (IoSR) er en del af
the Department of Music & Sound Recording (MSR), i
The Division of Arts, i The School of Arts Commu-

nication and Humanities (SoACH), på The University of
Surrey (UniS). Her er der forskning inden for audiore-
laterede områder, og der udbydes postgraduate forsk-
ningsbaserede MPhil og PhD programmer, samt ud-
dannelsen Tonmeister™. 
www.surrey.ac.uk/soundrec/index.php 

University of Southampton
Institute of Sound & Vibration Research 
På Institute of Sound & Vibration Research undervises
der i akustisk ingeniørvidenskab, akustik og musik,
audiologi, biomedicinsk signalbehandling, lyd og vibra-
tion mv.
Forskningen på Institute of Sound & Vibration beskæf-
tiger sig med fire hovedområder: 

• Fluid Dynamics and Acoustics (Rolls Royce 
UTC in Gas Turbine Noise, Centre for 
Ultrasonic and underwater acoustics, Virtuel 
acoustics Project)

• Signal Processing and Control (Active control 
of Sound and Vibration, Biomedical Signal 
Processing and non-linear systems, Real time 
Signal Processing, Underwater systems)

• Dynamics (High frequency Vibration, railway 
Noise and Vibration, Active Control and Smart 
Structures, Dynamic Modelling, Automotive 
Noise and Vibration)

• Human Science (Hearing and Balance Centre, 
Human factors Research Unit, South og 
England Cochlear Centre).

www.isvr.soton.ac.uk

University of Salford
Salford Acoustics Audio and video
The University of Salford udbyder kurser i akustik, au-
dio og video (Higher National Diploma, undergraduate
degree and Masters level). 
Forskningen omfatter bygningsakustik, miljøakustik,
subjektiv respons i forhold til rumakustik og audiosy-
stemer, digital signalbehandling, transducerdesign,
aktiv kontrol mv.
www.acoustics.salford.ac.uk

University of York
Music Technology Group på University of York udby-
der to kurser “a taught Masters” og “a research based
Masters in Music Technology”. I York ligger også The
Music Research Centre, med studier, performance og
forskningsfaciliteter for såvel musikere som ingeniører. 
www.york.ac.uk/inst/mustech/gsp/welcome.html

4.5 UDENLANDSKE FORSKNINGS- OG UDDANNELSESINSTITUTIONER 
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THE DIGITAL MUSIC RESEARCH NETWORK
The Digital Music Research Network er et samar-
bejde mellem 7 britiske universiteter, koordineret
af Queen Mary, University of London. Gennem
netværk mellem universitetsforskere, computer-
videnskab, musik og virksomheder inden for
elektro-/IT branchen, er netværkets formål at
fremme forskning inden for området.
www.elec.qmul.ac.uk/dmrn/index.html

CANADA

McGill Universitetet
The Centre for Interdisciplinary Research in Music
Media and Technology (CIRMMT) ligger i The
Schulich School of Music på McGill Universitetet I
Quebec, Canada. Forskere fra naturvidenskab, ingeniør-
videnskab, medicin og musik arbejder her sammen i et
multidisciplinæret forskningsprojekt, som er et godt
eksempel på samspil mellem teknologi og musik.
Søren Bech, forskningschef på Bang & Olufsen er til-
knyttet McGill som gæsteprofessor.
www.mcgill.ca/music/cirmmt/ 

TYSKLAND

Universitetet i Aachen
Lehrstuhl und Institut für Techniche Akustik
På instituttet beskæftiger man sig med en bred vifte af
discipliner inden for det akustiske og lydteknologiske
felt: binaural hørelse, lydkvalitet, vibroakustik, måling og
signalbehandling, fartøjsakustik mv.
hwww.akustik.rwth-aachen.de/

Det Tekniske Universitet, Berlin
Institut für Techniche Akustik 
På instituttet beskæftiger man sig med rum- og byg-
ningsakustik, støjmåling og –kontrol mv.
www.tu-berlin.de/fb6/ita

Ruhr-universitetet, Bochum
Lehrstuhl für Allgemein Elektrotechniche Akustik
På instituttet beskæftiger man sig bl.a. med bineural
teknik, taleteknologi, lydkvalitet, audiologi og måling.
www.uv.ruhrunibochum.de/Forschungsbericht/e14
/e140101/b140101.htm 

Universitetet i Oldenburg
Kompetenzzentrum für hörgeräte –systemtechnik
Hörtech er et kompetencecenter, primært for hørelse

og høreapparater, som betjener såvel brugere, som
sundhedsvæsen og fremstillere.
www.HoerTech.de

USA

Stanford University Palo Alto, CA 
Center for Computer Research in Music and
Acoustics
Center for Computer Research in Music and Acoustics
ved Stanford University er et multidisciplinært center
hvor komponister og forskere arbejder sammen I bru-
gen af computerbaseret teknologi som bade kunste-
risk medium og forskningsværktøj.
www.ccrma.stanford.edu/

University of California, Berkeley, 
Center for New Music and Audio Technologies
(CNMAT)
CNMAT er en satelit af the UC Berkeley Department
of Music. Det er et interdisciplinært forskningscenter
med forskere fra mange forskellige afdelinger; fysik,
matematik, psykologi, computerteknologi musik samt
elektroingeniører. 
www.cnmat.berkeley.edu/

FRANKRIG

Centre Pompidou.
IRCAM
Institut de Recherche et Coordination
Acoustique/Musique. 
www.ircam.fr

FINLAND

Helsinki University of Technology
Laboratory of Acoustics and Audio Processing
www.acoustics.hut.fi

SPANIEN

The Pompeu Fabra University
Music Technology Group
www.iua.upf.edu/mtg/pages/home
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4.6 DEN PRIVATE FORSKNING OG
UDVIKLING 

Indsatsen i de private virksomheder er knyttet til pro-
duktudviklingen og er derfor underkastet konkurrence-
hensyn, som ikke muliggør en detaljeret gennemgang
af projekter under udvikling.

I forbindelse med vore undersøgelser, har vi spurgt de
større danske virksomheder, hvor mange ingeniører el-
ler andre former for højt uddannede, som var beskæf-
tiget med udvikling. 

Det drejer sig for de 10 største virksomheder om cirka
1400 forskere og udviklere, overvejende ingeniører
med en eksamen fra de ovenfor beskrevne uddan-
nelser. 

Der knytter sig en usikkerhed til antallet, idet nogle
virksomheder har udvikling i flere afdelinger. Det har
ikke inden for rammerne af denne undersøgelse været
muligt at spørge alle afdelinger.

FRA GRUNDFORSKNING TIL VERDENS-
SUCCES

Bang & Olufsen har et omfattende samarbejde
med forskning verden over. Man sponserer flere
phd’er på hjemlige universiteter, deltager i
forskningsprojekter og har en gæsteprofessor-
ordning, hvor internationale eksperter opholder
sig nogle måneder i Struer i udviklingsafdeling-
erne, forelæser og samarbejder.

I figuren nedenfor har Søren Bech vist, hvordan
deltagelse i en række grundforskningsprojekter,
har bidraget konkret med viden og input til B&O’s
innovation og produktudvikling, senest i verdens-
succes’en, højtaleren Beolab5. Hver højtaler har
forstærkerkraft på 2500 watt og tilpasser lydgen-
givelsen til rummet via meget avancerede styre-
systemer, kombineret med en revolutionerende
formgivning. 

B&O skriver i annoncerne for BeoLab5: ’Hvis du ikke kan lide lyden, må du klage til kunstneren’.
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4.6.1 GODE ERFARINGER FOR SAMSPIL
MELLEM VIRKSOMHEDER OG UNIVERSI-
TETER

De danske høreapparatvirksomheder etablerede i
2002 i samarbejde med DTU, ’Center for Anvendt Hø-
reforskning’, som har til huse på Ørsted Instituttet. 

Virksomhederne har medfinansieret driften af centret i
en årrække og herved givet mulighed for ansættelse af
højt kvalificeret akademisk personale og oprettelsen af
en række Ph.D.-stillinger. 
Virksomhederne har endvidere deltaget i udvikling af
centrets faglige grundlag. 

Initiativet har været en succes og centret indlejres nu
på DTU som et forskningscenter med studerende.

Endvidere har virksomhederne Bang & Olufsen samt
Brüel & Kjær i samarbejde med GTS-instituttet DELTA,
Aalborg Universitet, STVF og Erhvervsfremmesty-
relsen over en fem-årig periode, finansieret forsknings-
centret ’Sound Quality Research Unit’. Forskningsom-
rådet er menneskets lydopfattelse specielt med hen-
blik på gengivet lyd og produktlyd.

Forskningscentret har været en succes med gennem-
førelse af bl.a. 4 Ph.D. projekter og 1 MSc projekt samt
en lang række publikationer i internationale tidsskrifter.
Projektet slutter per 1. oktober 2006 og der er endnu
ikke taget endelig stilling til de fortsatte aktiviteter. Der
er ansat en lektor inden for området som forventes at
videreføre aktiviteterne.

ØNSKE OM KVALITETSUDVIKLING OG NYT
FORSKNINGSCENTER

En kreds af danske virksomheder inden for de
lydteknologiske brancher har udtrykt ønske om,
at der igangsættes et udviklingsarbejde, som har
til formål:

• at kortlægge de danske og internationale 
uddannelser og forskning.

• at foretage en benchmarking-
undersøgelse. 

• at foretage en vurdering af 
kvalitetsniveauet.

• at foretage en vurdering af match mellem 
uddannelse & forskning og behov hos 
virksomhederne.

Projektet skal munde ud i en række anbefalinger
til ministerier, forskningsråd samt institutionerne,
som kan anvende rapport og anbefalinger til at
udvikle uddannelserne og forskning. 

Virksomhederne ønsker sideløbende med under-
søgelsen, at drøfte oprettelsen af et nyt forsk-
ningscenter, som kan håndtere nogle af de udfor-
dringer, som kendes allerede nu inden for et
område, som endnu ikke er fuldt defineret eller
beskrevet.

På baggrund af blandt andet erfaringerne fra
Sound Quality Research Unit-projektet ved
Aalborg Universitet, benævnes feltet ’perceptive
audio’, som et felt, hvor lytterens opfattelse af
lyden, hvad enten det er hifi, mobil, spil eller ved
afhjælpelse af høretab, sættes i centrum.

Der udtrykkes således fra virksomheds side, et
stort behov og interesse for samt vilje til at med-
finansiere en udviklingsindsat inden for uddan-
nelse og forskning.
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I det følgende kaster vi et blik på de tilkendegi-
velser, som de ledende danske forskningsinstitu-
tioner har indgivet til Danmarks Forsknings-
politiske Råd samt det Strategiske Forskningsråd
inden for de lydteknologiske felter.

Syddansk Universitet, Det Naturvidenskabelige og
Tekniske Fakultet, Biologisk Institut

Det Tværgående kernefelt 

LYD OG KOMMUNIKATION (DTLK)
Til feltet er knyttet 15 videnskabelige medarbejdere på
SDU, AU og KU og omfatter alle aspekter af lydkom-
munikation hos mennesker og dyr, studeret på forskel-
lige organisationsniveauer og i forskellige habitater, til
lands og til vands. Feltet omfatter blandt andet anven-
delsesorienterede bidrag til:

• høreapparat og højtalerindustrien
• audiologi 
• miljømonitorering 
• grundforskning inden for adfærd 

og neurobiologi

En del af feltet indgik i ’Center for Lydkommunikation’
på SDU. I Danmarks Grundforskningsfond evaluering
af centret, foretaget af tre forskere fra USA og Canada,
skrives: 

‘The CSC is without a doubt the best bioacoustics
research institute in Europe and possibly equal to
any in the world.’ 

Feltets medarbejdere har leveret forskning til og sam-
arbejdet med virksomhederne: 
ETEC, Reson, Derell Engineering (undervandsakustik),
Danhild Musik (højhastigheds computersystem),
G.R.A.S. (måleudstyr), Brüel & Kjær, Oticon, Menata,
Vestas, Tymphany, Roulunds, Lego, Ødegaard &
Danneskiold-Samsøe.

Kontaktperson: Institutleder Ole Næsbye Larsen,
Biologisk Institut
onl@biology.sdu.dk

Danmarks Tekniske Universitet, Ørsted•DTU.

MEDICOTEKNOLOGI
Til feltet er knyttet 20 videnskabelige medarbejdere på
Center for Fast Ultrasound Imagining (CFU), Center for
anvendt Høreforskning, begge DTU samt IMM forsker-
skolen – ITMAN og COM.
Samlet forskerbevilling i 2004 5.8 millioner kr. samt
eksterne bevillinger, seneste tre år: 44.5 millioner kr. 
Kernefeltet omfatter blandt andet: 

• opsamling og behandling af ultralydsbilleder
• audiologi
• signalbehandling 
• matematisk modellering 
• adaptive informationssystemer
• biomedicin og –teknologi

Feltets medarbejdere har leveret forskning til og sam-
arbejdet med blandt andre: B-K Medical,(ultralyd) GN
ReSound, Oticon, Widex (audiologi/høreapparater),
Brüel & Kjær, Hvidovre Hospital, Rigshospitalet (andet).

Kontaktperson: Jørgen Arendt Jensen, Ørsted•DTU
jaj@oersted.dtu.dk

Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Sy-
stemer, Afdeling for Akustik.

AKUSTIK OG LYDTEKNOLOGI
Feltet omfatter i alt 13 videnskabelige medarbejder 4
forskningsassistenter samt 13 Ph.D.-er. Alle tilknyttet
forskningsmiljøerne ved Aalborg Universitet på Institut
for Elektroniske Systemer og Institut for Maskinteknik.
De eksterne forskningsindtægter udgjorde for årene
2002-2004 i alt 27,9 millioner kr. 
Kernefeltet omfatter blandt andet:

• psykoakustik
• maskinakustik
• støjmåling
• signalbehandling

Feltets medarbejdere har leveret forskning til og sam-
arbejdet med blandt andre:
Elsam, AM3D, Terma, Aalborg Symfoniorkester (lydop-
fattelse med henblik på elektroaustik anvendelse),
Bang & Olufsen, Brüel & Kjær, DELTA (lydkvalitet),
Grundfos, Danfoss, Sauer-Danfoss, York Refrigeration,
Dantherm, Force Technology, UNI-C (maskinakustik).

4.7 INDSTILLING AF LYDTEKNOLOGISKE KERNEFELTER 
I DANSK FORSKNING
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Kontaktperson: Lektor Dorte Hammershøi, 
Afdeling for Akustik 
dh@acoustics.aau.dk

Oplysninger om de indmeldte kernefelter kan fås på
www.videnskabministeriet.dk

4.8 FORSLAG TIL
INNOVATIONSACCELERERENDE
FORSKNINGSPLATFORM

Det Strategiske Forskningsråd efterlyste i 2005 for-
slag til innovationsaccelererende forskningsplatforme.
Programkomiteerne uddeler i 2006 i alt 410 mio. kr.

Afdeling for Akustik på Aalborg Universitet
indsendte forslag om platformen.

Lydteknologi
Henrik Møller og Dorte Hammershøi skriver i forslaget
(bearbejdet uddrag):

’Danmark har en lang tradition for forskning og innova-
tion inden for lyd, hørelse og dertil relateret teknologi.
Forskningen er generelt på et højt internationalt niveau
og på specifikke områder hører miljøerne til den inter-
nationale elite. Danske virksomheder har været i stand
til at udnytte dette potentiale til at forsyne det interna-
tionale marked med high-end produkter på så forskel-
ligartede områder som: 

• høreapparater
• højtalere og lydanlæg
• måle- og analyseudstyr 
• telefoner
• audiologisk diagnostisk udstyr 
• 3D-lyd
• transducere
• rådgivning

En stor del af dette har været traditionel industriel pro-
duktion, men i de senere år er indlejret en stigende del
af højteknologisk viden, eksempelvis i form af avance-
ret signalbehandling og IT.

Det er en forudsætning for at bevare produktionen i
Danmark, at denne udvikling fortsættes gennem stra-
tegiske satsninger på udvalgte områder af lydteknolo-
gien. Forskningen er naturligt tværfaglig og bringer en
bred vifte af professioner sammen i en vidensgenere-
rende platform……’

AU besvarer i forslaget en række spørgsmål om rele-
vans, behov, vækstpotentialer, innovationsfremme, an-
vendelighed og tværdisciplinalitet.

ANBEFALING
De danske ingeniøruddannelser skal udvikles og
gøres mere attraktive og kreative. De skal bygge
på helhedsforståelse af teknologi – menneske –
marked og lægge vægt på evner til at fremme og
omsætte viden til innovation.

‘Ingeniøruddanelserne i Danmark, som uddanner
kandidater til de lydteknologiske virksomheder,
skal forny sig og blive endnu mere attraktive for
unge uddannelsessøgende. Vi deltager gerne i
udviklingen af nye og spændende forskningspro-
jekter på universiteterne, som kan drive forny-
elsen frem.’

Underdirektør Nikolai Bisgaard, GN ReSound.

4.9 DELKONKLUSION 

De store lydteknologiske virksomheder beskæftiger
mange medarbejdere med en højere, videregående
uddannelse. Derfor er rekrutteringen af velkvalificere-
de ingeniører og andre højtuddannede en vigtig ram-
mebetingelse for at fastholde og udbygge den globale
markedsposition yderligere.

En naturlig konsekvens er også, at det er vigtigt at
opretholde og udbygge en livskraftig grundforskning
på universiteterne inden for felter som akustik & audio-
logi, signalbehandling, elektroniske systemer, datalogi
& software samt andre teknologiske domæner i inge-
niøruddannelserne.



58 DANSK LYDTEKNOLOGI 2006

Det er vigtigt at fastholde en stabil forskning inden for
disse primære teknologiske domæner samt at der er
en produktion af gode ’klassiske’ audiologer og akusti-
kere fra de danske universiteter. 

Men de lydteknologiske brancher oplever i lighed med
andre, at udviklings- og designfunktioner spiller en sti-
gende rolle i virksomheden, idet dele af den fysiske
produktion flyttes til Østeuropa og Asien, hvor den inge-
niørbaserede kompetencebase øges med stor hast. 

Udflytningen understreger, at de danske virksomhe-
ders konkurrenceevne i stigende grad må basere sig
på evnen til at lede, konceptualisere brugerbehov,
designe og udvikle komplekse løsninger. 

Det betyder, at evnen til at skabe innovation, såvel
teknologisk som på andre felter i virksomhedens kun-
dekontakt, vokser. Dette stiller igen krav om at udvide
kompetence-baserne for de danske ingeniører, ikke
alene inden for de teknologiske felter, men også inden
for felter som:

• markeds- og brugerforståelse 
(bygger blandt andet på psykologiske
discipliner som perception)

• evne til at arbejde tværdisciplinelt 
(såvel teknologisk, som i.f.t. humaniora og 
økonomi)

• kendskab til innovationsprocesser 
(træning i at arbejde med innovation som 
kreativ proces)

Dette giver grundlag for at overveje, hvorvidt de egent-
ligt lydteknologiske uddannelser samt de fagområder,
som har relevans inden for humaniora og samfundsvi-
denskab, i tilstrækkelig grad reflekterer denne udvik-
ling, enten gennem ny forskning og nye fagtilbud eller
gennem tværdisciplinelt samarbejde.

Forskningen
Der er tale om en række specialiserede forskningsfel-
ter, som tilsammen har en betydelig kvalitativ bredde
og som afstedkommer samarbejde med en række af
Danmarks førende virksomheder.

Der er fra virksomhedernes side vist stor interesse for
og vilje til medfinansiering, også af større projekter i de
forgangne år. 
Ved at betragte den igangværende forskning samt de
tilkendegivelser, der er kommet fra såvel private virk-
somheder som konkret fra SDU, DTU og AAU, tegner
der sig et billede af et felt, som burde prioriteres i de
kommende år fra forskningsrådenes side.

ANBEFALING
Dansk forskning inden for de lydteknologiske
domæner er på internationalt niveau og bør koordi-
neres i et ’Center for Dansk Lyd-teknologisk Forsk-
ning’. Dette center bør gives tilstrækkeligt med res-
sourcer til dels at sørge for en koordination af ind-
satserne, dels igangsætte flere konkrete forsk-
ningsprojekter inden for de felter, som indmeldes af
forskningsinstitutionerne og som der peges på fra de
private virksomheders side.

Når vi her skriver ’Center’ så mener vi ikke et fysisk
center, men et virtuelt center, som har et centrum, 
som samler viden og resultater fra en række delpro-
jekter og forskellige institutioner, i lighed med for ek-
sempel det store L.O.K.-projekt, Ledelse, Organisation
og Kompetence i Videnssamfundet.
LOK Forskningscenter er et samarbejde mellem Han-
delshøjskolerne i Århus og København, Aalborg Uni-
versitet og Syddansk Universitet og havde SMV’ere
som tema. Det havde i alt 5 temaer og 15 mindre
forskningsprojekter, som nu alle er afsluttet. Endvidere
var det særligt, fordi ikke færre end fire ministerier stod
bag.

Læs mere på blandt andet: www.org.hha.dk/lok 

FORSKNINGSMIDLER I 2006 (MIO. KR.)

Det Frie Forskningsråd: ca. 945
Rådet for Teknologi og Innovation: ca. 600
Det Strategiske Forskningsråd: ca. 449
Grundforskningsfonden: ca. 260
Højteknologifonden: ca. 200
Koordinationsudvalget for forskning: ca. 150

Derudover forventes der i 2006 at være forsker-
uddannelsesaktiviteter for 163 mio.kr. Endelig er
der en række puljer i fagministerierne.
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4.10 INTERESSE- 
OG BRANCHEORGANISATIONER

I det følgende har vi ikke medtaget arbejdsmarkedsor-
ganisationerne. Virksomhederne er organiserede i flere
forskellige brancheorganisationer og enkelte via denne
i hovedorganisationen Dansk Industri.

Audio Engineering Society
AES er en international sammenslutning af ingeniører,
der beskæftgier sig med ’audio engineering’, det vil
sige lydteknologier over en bred kam. AES stiftedes i
1948 og har internationalt hovedkvarter i New York. 
AES har på verdensplan ca. 12.000 medlemmer og i
Danmark ca. 200 medlemmer. AES har en række akti-
viteter i form af foredrag og konferencer, ligesom dan-
ske medlemmer Deltager i den internationale organi-
sations arrangementer. Det er i sær de to årlige kon-
venter, et i USA og et i Europa, som tiltrækker et stort
antal medlemmer. AES udgiver The Journal of Audio
Engineering Society.

www.aes.org
www.aes.org/sections/denmark
Sekretær i den danske sektion, Preben Kvist,
www.aes.org/emaildenmark

Dansk Akustisk Selskab
Dansk Akustisk Selskab blev stiftet i 1955 og har
sekretariat på DTU i Lyngby. DAS har som formål at
forøge og udbrede kendskabet til akustikken og dens
praktiske anvendelse i Danmark og at etablere kontakt
mellem akustisk interesserede i ind- og udland, her-
under at samarbejde med tilsvarende nordiske og euro-
pæiske organisationer. Selskabet afholder foredrag og
konferencer heriblandt den årlige Akustikkens Dag. I
2005 udgav DAS Jubilæumsskriftet Dansk Akustik
1955-2005.

www.d-a-s.dk
Formand for DAS Claus Møller Petersen
cmp@carlbro.dk

Dansk Selskab for Anvendt Signalbehandling
DSADSP er stiftet i Aalborg i 1995. Selskabet har pt.
omkring 200 medlemmer. Selskabets formål er at
skabe et tværfagligt forum for alle, der arbejder med
digital signalbehandling og implementation, koordinere
og formidle samarbejde mellem industri og forsk-
ningsinstitutioner samt samarbejde med internationale
DSP-selskaber og videncentre. Selskabet afholder

seminarer og konferencer og udgiver DSP Tidende.

www.dsadsp.dk
Formand: Anders la Cour-Harbo, alc@control.auu.dk

Dansk elektroakustisk selskab
Dansk elektroakustisk selskab består af en lille gruppe
primært jyske højttalerfirmaer, som mødes jævnligt om
faglige emner. 

Audiologopædisk forening
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fag-
lige og arbejdsmæssige interesser. Foreningen optager
som medlemmer primært personer som har gennem-
gået en af foreningen anerkendt uddannelse til høre-
og/eller talepædagog, samt audiologopædi-studeren-
de. Foreningen udgiver Dansk Audiologopædi.
www.alf.dk

EARS _ Network on acoustics, radio, and soundart
EARS er en sammenslutning af forskere og formidlere,
som alle arbejder med aspekter af lyd- og lyttekultur.
EARS bliver et dansk netværk for lydforskning og –
arbejde, hvor akustikere, medieforskere og forskere i
lydkunst, lydkunstnere og -formidlere vil have en fælles
platform for at mødes, diskutere og udfolde fælles pro-
jekter. 

Sammenslutningen EARS består af repræsentanter for
DR, Radioarkivet, Museet for Samtidskunst, Roskilde,
Mediemuseet, AUX, Forum for Lyttekultur, Stats-
biblioteket og Statens Mediesamling, Kunstakademiet,
Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns
Universitet, Institut for Sprog og Kultur, RUC, Institut
for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Univer-
sitet og Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet. 

Formand: Marianne Ping Huang, litmph@hum.au.dk

Diginet Øresund
Diginet Øresund er et netværk og forum for den digi-
tale oplevelsesindustri i Øresundsregionen.
Diginet Øresund er en del af Øresunds Science Region
og er opstået af et samarbejde mellem Københavns
Amt og Kommune og Region Skåne i 2004, med det
formål at styrke udvikling og vækst af indholdsproduk-
tion til nye digitale medier i området. 

Netværket fungerer som nordisk portal inden for ind-
holdsproduktion til nye digitale medier og er videns-
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partner, brobygger og matchmaker for erhvervsliv, uni-
versiteter og selvstændige kreative aktører. 

Diginet Øresunds faglige partnere er: Film- og medi-
evidenskab/KUA, Litteraturvidenskab/Lunds Uni-
versitet, K3/Malmö Högskola, Learning Lab Denmark
og Danmarks Radio. 

Diginet Øresund har bl.a. fokus på lyddesign, ex. Lyd
branding, Sound management, nye veje for musikdistri-
bution. Der er desuden planer om at skabe et lydhus i
København eller Malmö – et innovationsmiljø for lydtek-
nikere, akustikere, progressive musikere, producere, DJ's. 

www.diginet.org
Kontaktperson: Videnschef Henriette Moos
henriette@diginet.org

4.11 DANISH SOUND DESIGN 
– INSTITUT FOR DANSK LYD

En række lyddesignere og eksperter har formuleret
dette oplæg til en samling af dansk lydteknologi.

Institut for Dansk Lyd
DANISH SOUND DESIGN – A NEW FRONTIER
FOR DANISH DESIGN

Idegrundlaget og visionen er, at instituttet skal: 
• være det kommercielle, tværfaglige og 

udviklende centrum for dansk lyd.
• udgøre en ny strategisk platform til markering af 

branchen.
• styrke dansk lyd ved det fælles brand 

”Danish Sound Design”.
• skabe synergi gennem matchmaking, 

netværksdannelse og videndeling inden for og 
mellem ”teknologi”, ”dens nyttiggørelse” og kunst.

• skabe grundlag for læring og kompetence-
udvikling.

• skabe medieomtale og events i Danmark 
og i udlandet.

• profilere Danmark, som verdens førende region 
inden for lyddesign.

Interessenterne er potentielt alle med interesse i at
styrke forskning, uddannelse, udvikling, markedsfø-
ring, rådgivning og produktion inden for akustik, lyd,
høreteknik, audio, lydbranding og musik.

Målet er at etablere et uafhængigt center med 2-3
faste, kommunikerende og kontaktskabende medar-
bejdere, som arbejder på at opfylde visionen, fra en
fashionabel og let tilgængelig ”base”.

Uddrag af arbejdsgruppens manifest:

Lyddesign er design af lyd til bestemte formål.

Ved design forstås en bevidst beslutningsproces,
hvorigennem en idé omdannes til et resultat, enten
fysisk eller immaterielt. Design handler om at ekspe-
rimentere og udforske, om at sammenligne alternati-
ver og undersøge muligheder for til sidst at vælge
den bedst mulige løsning.

Vi vil arbejde for, at lyddesign bliver en langt mere inte-
greret del af vores omgivelser. Vi vil samle og omsætte
vores højt kvalificerede viden om lyd til brugbare løs-
ninger for industrien, erhvervslivet og i sidste ende til
gavn og glæde for den almindelige borger. Dette er
agendaen for Institut for Dansk Lyd.
Vi vil arbejde for bred anerkendelse af den værdiska-
bende effekt, som designet lyd tilfører. Desuden er
vores fokus at skabe synergi mellem traditionelt adskil-
te fagområder inden for lyddesign.

VISIONEN
Danmark er i 2015 verdenskendt for enestående
design og innovation baseret på lyd. Landets stør-
ste eksportsucces hedder Danish Sound Design.

Så enkelt kan man formulere visionen bag det strate-
giske tiltag Danish Sound Design, som er beskrevet i
dette dokument. Fundamentet under Danish Sound
Design er dog anderledes varieret og dækker hele
spektret inden for design af og med lyd – fra verdens
førende HiFi-producenter over akustisk teknologi og
knowhow til helt nye typer lyd i computerspil. 
At opnå anerkendelse for en førende position i lydde-
sign inden for et årti forudsætter en fokuseret strate-
gisk satsning på den unikke vifte af kompetencer,
viden og teknologier hjemmehørende i Danmark. Be-
lønningen er solid konkurrencedygtighed og en frugt-
bar platform for vækst i nogle af fremtidens mest inter-
essante markeder.
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Bag initiativet Danish Sound Design står en række
fremtrædende aktører inden for den danske lydbranc-
he. Forenet i overbevisning om at potentialet, timingen
og passionen for at indtage nye strategiske markeder
med lyddesign er optimal lige nu, besluttede de i 2005
at igangsætte en bevægelse og forene landets res-
sourcer inden for lyddesign. Arbejdet begynder nu for
alvor at give resultater.
Danish Sound Design’s første konkrete tiltag er opret-
telsen af Institut for Dansk Lyd (IDL), en strategisk
enhed til at katalysere de ambitiøse planer for dansk
design og erhvervsliv. IDL skal fungere som omdrej-
ningspunkt for de forskellige faser i opbygningen af et
på en gang bredt og elitært miljø for lyddesign samt
ikke mindst sætte lyd på den politiske og kommerciel-
le dagsorden. 
IDL er en medlemsejet ressource, der fungerer som
igangsætter af konkrete initiativer samt bindeled mel-
lem forskellige aktører inden for lyddesign. Gennem
deltagelse i IDL opnår virksomheder løbende inddra-
gelse i nye initiativer og strategier, match-making med
andre led i værdikæden, tilgang til den nyeste viden
inden for lyddesign, lydteknologi og trendforskning,
mulighed for at påvirke politiske processer samt at
bidrage til styrkelsen af lyd-relateret forskning og ud-
dannelse i Danmark. 
Kompetencerne, viljen og markedet er til stede for
Danish Sound Design. Nu giver vi jer en mulighed for
at deltage i Danmarks næste kommercielle succes og
globale trend. 

På www.danishsounddesign.org kan du følge pro-
jektet og melde din interesse.

Danish Sound Design
c/o DELTA
Thomas Bech Hansen, tbh@danishsounddesign.org

INNOVATION & SYNLIGHED
‘I årene der kommer, er der to store udfordringer
– innovation samt synlighed. Vi skal i Danmark
simpelthen være de bedste til at få de gode ideer
og få dem udført – og vi skal også være kendt for
det. Danish Sound Design kan få en afgørende
indflydelse som det naturlige samlingssted for
innovation og synergi samt være kommunika-
tionsplatform for alle dele af dansk lyd.’

Finn Markwardt, Komponist og lyddesigner, DR-design.

LYD – ET DANSK GRUNDSTOF
‘Danmark står overfor en helt enestående mulig-
hed. Vi har et grundstof som vi allerede spinder
guld på, men som kan udnyttes langt mere, hvis
vi benytter nye udvindingsmetoder. Dette grund-
stof er lyd. Vi har i Danmark en hel unik kombina-
tion af stolte traditioner og nye kreative kræfter,
som kalder på en fælles platform, som kan samle
branchen og give dansk lyd de ultimative beting-
elser for at vokse og udvikle sig på tværs af fag-
grænser. Danish Sound Design – Institut for
Dansk Lyd er materialiseringen af en sådan plat-
form, der vil tiltrække kandidater, forskere, pres-
sebevågenhed og global opmærksomhed til det
unikke lydmiljø i Danmark.’            

Kirsten Marie Hedegaard Rasmussen, CEO, audiolistic. 

Begge er medstiftere af Danish Sound Design
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5. S.W.O.T OG LYDTEKNOLOGISK FREMSYN

Det følgende afsnit er en kvalitativ analyse og vurde-
ring af dansk lydteknologis nuværende situation og de
fremtidige muligheder – eller mulige fremtider.

Afsnittet er opdelt i to hoveddele:
• en S.W.O.T. analyse, baseret på interviews 

og workshops
• et teknologisk fremsyn

I det følgende redegøres for begge.

5.1 S.W.O.T.

SWOT er en international anerkendt analysemetode,
som ud fra en meget enkel spørgeramme, kan medvir-
ke til at pege på et givet område, i dette tilfælde dansk
lydteknologis:

• strenghts (styrker)
• weaknesses (svagheder)

• options (muligheder)
• threats (trusler)

Den følgende opsummering af de lydteknologiske
brancher og forsknings styrker, svagheder, trusler og
muligheder, baserer sig på følgende kilder:

• Kvalitative interviews (se bilag 1).
• Konference d. 10. juni 2004 på DELTA 

referat Birgitte Rasmussen (se bilag 3).
• Teknologisk Fremsyn 29. november 2005 

referat Birgitte Rasmussen (se bilag 2).

SWOT for dansk lydteknologi
Nedenstående SWOT er primært sammensat på bag-
grund af interviews med i alt 25 virksomhedsledere og
forskere. 

Der er en vis overlapning med det teknologiske frem-
syn, når vi kommer til trusler og muligheder, mens styr-
ker og svagheder repræsenterer en nutidsbaseret sta-
tus. 

Overvejende interne

Overvejende eksterne

❴

❴
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STYRKER

Danmark har en meget bred lydteknologisk videnbase, som er grund-
lagt for 100 år siden.

Den danske forskning er af verdensklasse.

Vi er gode til miniaturisering, både inden for montage, udvikling, mikro-
mekanik, værktøjsfremstilling m.m.

Dansk chip-udvikling og lavvoltsteknologi er blandt verdens fineste.

Danmark uddanner nogle af verdens bedste ingeniører.

Vor viden om den klassiske akustik er i top.

Inden for den globale niche, højteknologisk og videnintensiv lydtekno-
logi, er vi verdensledende.

Danmark har generelt gode logistiske forhold overalt.

Danskere er gode handelsfolk med evne til at kombinere teknologi,
brugerbehov og markedsmuligheder.

Den danske velfærd og sundhedspolitik er en vigtig partner eller dri-
ver i innovation & udvikling, fordi den skaber grundlag for nye marke-
der.

Vi har nogle digitale produktionsmiljøer (DR, TV2 m.fl.), som er i front
i verden og som stiller store krav til producenter og udviklere.

Danskerne har en stor købekraft og et højt oplevelses- og kulturfor-
brug. Det gør os til et interessant udviklingsland for high-end luksus-
og kvalitetsprodukter.

MULIGHEDER

Danmark kan udnytte sin stærke nicheposition og bygge verdens
bedste lydindustri.

Danske virksomheder kan blive leverandør af topkvalitets lyd til alver-
dens produkter inden for alle brancher.

Trenden går i retning af mere lyd overalt.

Krav om støjdæmpning stiger i byggeri og produktion overalt i verden.

Ved at samle os kan vi opnå en kritisk masse. 

Dansk lyd eller ’lyd fra Danmark’ skal blive ensbetydende med det
bedste i verden.

Danmark skal koble den bedste viden + kreativ innovation gennem
netværk og samarbejde.

Vi skal gøre lyd interessant og trendy og få forbrugerne til at stille krav
til kvalitet.

Gennem øget satsning på forskning, kan vi fastholde forspringet.

Vi skal uddanne nye former for ingeniører med en helhedsforståelse,
som kan tænke i forretningsudvikling, baseret på kunde- og bruger-
forståelse.

De professionelle brugere skal uddannes bedre og medvirke til at
løfte branchen.

Ved at være hurtige til produktudvikling og lancering kan vi slå kon-
kurrenterne.

SVAGHEDER

I Danmark er alting for småt. Vi har ikke råstyrke til at bide skeer med
de rigtige store spillere.

Den danske forskning er for beskeden og for spredt, så kompetence-
områderne bliver for små. Det gør os sårbare.

Der er for ringe kobling mellem det brede felt af virksomheder og
forskning samt for dårlig videnoverførsel mellem forskning og virksom-
heder.

Vi er afhængige af meget få personer i virksomhederne, specialister
med en nøgleviden og evne til at omsætte den til nye produkter og
innovation.

Tilgangen til ingeniørstudierne er alt for lav.

MTV gjorde musikken og lyden til et billedbårent medie, nu sker det
samme med telekommunikation. Lyd skubbes i baggrunden.

Der mangler kapital til vækst i de små og mellemstore virksomheder.

Der mangler samling og fokus i brancherne og forskningen.

Vi falder i søvn og laver mere af det samme, optimerer småting frem for
at tænke i radikale innovationer og kreative løsninger.

De kunstneriske og kreative uddannelser fokuserer ikke (nok) på
’sound’ og lyd, som del af udtrykket.

Vi digitaliserer de gamle opfindelser og teknologier – frem for at
opfinde nye.

TRUSLER

Der er mangel på de rigtig gode ingeniører og vi har svært ved at til-
trække de bedste udenlandske.

Lyd er ikke hot på samme måde som billedet – vi lever i en visuel ver-
den.

De opbygger kæmpemæssige kompetencebaser i udlandet, hvor de
uddanner mange flere ingeniører end os.

Vi har svært ved at se ud over EU’s grænser.

Virksomhederne vogter på hinanden og vil ikke dele viden.

Patentrettigheder er ikke ens på globalt plan.

Vi bliver efterhånden så specialiserede, at vi får tunnelsyn og glemmer
at få inspiration fra andre sektorer og brugerne.

Brugerne stiller større og større krav, og vi kan ikke følge med.

De danske kvalitetsproducenter bukker under for en trend, der siger:
lyd skal være høj, høj, høj – ikke nødvendigvis god.

De senere års udvikling har fokuseret på at afhjælpe generne ved at
bruge høreapparat – frem for at afhjælpe selve høretabet.

Halvlederfabrikker i øst bliver bedre og kan dække hele værdikæden
selv.
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KONKLUSION
Vi finder følgende udsagn interessante og værd at
fremhæve:

1. Styrken er tilstede
Der er over en bred kam enighed om, at den 
geografiske placering i Danmark er en fordel for 
en lydteknologisk virksomhed. Fordi der er en 
ekspertise, viden og tradition inden for såvel den 
private sektor som den offentlige forskning og 
uddannelse, som kan måle sig med de bedste i 
verden eller som er den bedste i verden. Udsagnet
bekræftes af ekspertnotat og forsknings-
evalueringer, foretaget af udenlandske eksperter 
og forskere.

2. Der uddannes for få ingeniører
Fra alle større virksomheder i dansk lydteknologisk
index, fremføres det, at vi i Danmark uddanner for 
få ingeniører. Der er tale om et generelt problem 
med for lille tilgang til de teknisk-videnskabelige 
og naturvidenskabelige uddannelser i Danmark. 
Udfordringen er at øge tilgangen, og der peges på
fornyelse og udvikling af uddannelserne gennem 
spændende forskningsprojekter samt tvær-
disciplinelle koblinger af fagområder inden for 
ingeniøruddannelser med andre fra humaniora og 
samfundsvidenskab.

3. Den kritiske masse er for lille
Deltagerne i SWOT’en peger på, at den kritiske 
masse er for lille inden for en række områder: 
forskning, uddannelse, markedsføring (det sidste 
gælder ikke de store virksomheder). Herved bliver 
videns- og kompetencebaserne for små til at 
modstå fremtidens globale konkurrence. Der 
peges på en række tiltag, som kan imødegå 
udfordringerne:
øget satsning på forskning i feltet lydteknologi, 
øget samarbejde mellem virksomhederne og på 
tværs af brancherne, fælles branding af begrebet 
dansk lyd med mere.

4. Innovationen bliver den største udfordring
Der er en erkendelse af, at dansk lydteknologi 
ikke kan konkurrere på pris og volumen, og at de 
teknologiske videnbaser i Østen forøges med stor 
hast. Det formuleres på forskellig vis, og man 
fremhæver danske produktionsmæssige styrker 
inden for montage, miniaturisering m.m. som en 
konkurrencedygtig position, også i det fremtidige 
verdensmarked, men der synes at være enighed 
om, at fremtidens største udfordring er innovation. 
Ud over de mere traditionelle satsninger på øget 

uddannelse og forskning, så kan udfordringen 
imødegås ved at fremme videndeling samt en 
kreativ helhedstænkning som inddrager både 
teknologi, markeds- og brugerforståelse i en 
tværdisciplinel udvikling.

5. Den danske lydklynge kan vækste både 
vertikalt og horisontalt.
Lyd og lydteknologi finder i rendyrket form, fraset 
Audio-Hifi branchen, anvendelse inden for 
brancher med en beskeden markedsmæssig 
volumen. Så selv om danske høreapparat-
producenter har en imponerende andel på 42% 
af det globale marked for høreapparater, så er der 
tale om en lille global niche. Det er først, når man 
betragter den samlede omsætning og videnbase, 
at den danske lydklynge bliver rigtig interessant. 
Der er i de store virksomheder tro på, at det vil 
lykkes at skabe en vertikal vækst inden for 
virksomhedernes kerneområder og brancher. 
Men der er også mange tilkendegivelser og 
indikatorer i markedet på, at det vil være muligt 
at skabe horisontal vækst, hvor dansk lydteknologi
etablerer sig som specialiseret underleverandør til 
andre brancher. Det gælder inden for brancher 
som forsvarsindustrien, medico, byggeri, industri 
og alle former for elektroniske hjælpemidler, som i
de kommende år vil blive udstyret med lydfaciliteter.

JO STØRRE VIRKSOMHED, JO MINDRE BE-
HOV FOR VIDENDELING OG SAMARBEJDE 
– ELLER…….?   

Der er en tendens til, at de større virksomheder,
som har egen forskning og udvikling, prioriterer
’bløde’ elementer som videndeling og samarbejde
i netværk om kreative og innovationsfremmende
aktiviteter, lavere end de mindre virksomheder.
Man oplever til en vis grad ’at man kan (det hele)
selv’ og at de netværk og partnerskaber, man alle-
rede har etableret og deltager i, dækker behovet.
I den anden ende af spektret, giver personer om-
kring initiativet Danish Sound Design udtryk for
stor lyst til kreativt samarbejde, netværk og viden-
deling. 

INGEN MODSÆTNING, BLOT SKÆRPEDE
KRAV TIL VÆRDISKABELSE OG UDBYTTE

Der er ikke nogen form for modsætning mellem de
’tunge drenge’ og de kreative lyddesignere. Kra-
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24. Se deltagerliste, bilag 2.
25. Se bilag 4.

vene til return-on-investment og fokusering er blot
øget betydeligt i alle landets globale virksomheder
i de senere år, også i de lydteknologiske. Det inde-
bærer, at man nøje vurderer anvendelsen af tid og
ressourcer. Så man skal fra de ’kreative netværke-
res’ side være opmærksom på dette forhold og
tydeliggøre værdiskabelsen for de deltagere, man
ønsker, herunder i særdeleshed de større virksom-
heder, fordi prioriteringerne her er skarpe.

5.2 TEKNOLOGISK FREMSYN 

Teknologisk fremsyn gennemføres med det formål at
identificere og debattere teknologiske fremtider samt
at identificere de udfordringer, der er forbundet med
realisering af disse.

Forskningscenter RISØ forestod sammen med projekt-
ledelsen, tilrettelæggelse og gennemførelse af et frem-
syn, i form af en workshop på DELTA den 29. novem-
ber 2005.24

Som led i det forberedende var der udarbejdet et
ekspertnotat ’Acoustics and audio in Denmark’ af pro-
fessor Jean-Dominique Polack fra Université Pierre et
Marie Curie, Paris.25

5.2.1 STYRKEPOSITIONER & GENERISKE
FORHOLD
Seniorforsker Birgitte Rasmussen, RISØ, skriver i
sin opsummering (citat, hvor fremhævelser er vort
valg):

Spørgsmål: 
Er der særlige, generelle danske styrkepositioner
(og svagheder) inden for audioteknologi og akustik:

• anvendelsesmæssigt
• erhvervsmæssigt
• forsknings- og udviklingsmæssigt

Opsummering af danske styrkepositioner 
• En nordisk styrkeposition er ledelseskompe-

tencer, men det kan være vanskeligt at 
identificere de indikatorer der er et udtryk for 
denne kvalitet.

• I dansk forskning og danske lydteknologiske 
virksomheder er indlejret 100 års spids-
kompetence, som hører til den fremmeste i 
verden inden for akustik og elektroakustik.

• I Norden er vi gode til at finde nye sammen-
hænge, dvs. kombinatoriske kompetencer,
f.eks. at kombinere erfaringer og faglige 
discipliner til nye produkter, oplevelser og 
serviceydelser. Et fremtidigt potentiale vil være 
at forskellige brancher går sammen. 

• En dansk styrkeposition er standardiserings-
sekretariat og ISO. Standardisering kan give 
bedre produkter.

TEKNOLOGISK FREMSYN KAN HJÆLPE
STRATEGIERNE

'Teknologisk fremsyn er systematiske forsøg på
at se ind i fremtiden gennem dialoger og analy-
ser. Det overordnede sigte er at sætte mulige
fremtider til debat, ikke at lege spåkone og for-
udsige en konkret begivenhed. Ved at styrke
videngrundlaget og aktivt beskæftige sig med
netop fremtidige udviklingsmuligheder får virk-
somheder, forskere og beslutningstagere en
mulighed for at påvirke og være med til at skabe
udviklingen. Det omfatter en vurdering af de
store makro-tendenser: hvordan vil samfundet,
det vil sige menneskers forbrug og sociale
adfærd, globalisering samt de politiske priorite-
ringer udvikle sig? Siden tager vi et kig på kom-
petencer og anvendelsesområder og ender i
mulige fremtidsscenarioer for et givent teknolo-
giområde.'

Seniorforsker Birgitte Rasmussen, 

Afdeling for Systemanalyse, RISØ.
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Opsummering af generiske forhold
• Generelt er der gennemført meget forskning 

inden for akustik, og feltet er velbeskrevet. 
De fremtidige aktiviteter vil i høj grad være 
orienteret mod anvendelse af den akustiske 
viden og forståelse. Udviklingen vil ske på den 
oplevelsesmæssige side og ikke på den 
teknologiske side. 

• Det uddannelsesmæssige grundlag er vigtigt.
• Der er ikke tilstrækkelig fokus på lyd. MTV 

satte fokus på billede, og musikken kom i 
baggrunden med der af følgende reducerede 
krav til kvalitet. Software til reproduktion af lyd 
på CD’er og DVD’er er blevet ringere. Der er 
fortsat stort fokus på billede, især på video. 
Der mangler opmærksomhed på, hvad der 
kendetegner god lydkvalitet. 
Gennemsnitsdanskerens opfattelse og 
opmærksomhed på god lyd er blevet dårligere. 

• I dag sælges mange CD og DVD produkter med
dårlig lydkvalitet. Gennemsnitsniveauet er 
sænket i løbet af de senere år. Vi har teknolo-
gien til at lave gode produkter, men produceren
har ikke fokus på kvalitet. Producenten er nødt 
til at gøre, hvad markedet gerne vil have. 
Købekraften ligger i dag i gruppen af 10-25 
årige, og deres krav til kvaliteten af lyden er 
nok ikke høj. Musikken er ofte festmusik eller 
baggrundsmusik. 

• Vi er vant til at høre musik/lyd af dårlig kvalitet 
(f.eks. i mange koncertsale). Endvidere har vi 
vænnet os til et generelt højt lydniveau. Begge 
forhold som har indvirkning på de krav der 
stilles til kvaliteten af CD og dvd produkter.

• God lydkvalitet efterspørges ikke, hvorfor? Vil 
der være et marked for kvalitetslyd? I denne 
sammenhæng skal det bemærkes, at f.eks. i 
bilproduktion er lydkvalitet og lyddesign højt 
prioriteret, til eksempel lyden af en bildør 
som lukker. 

• Der er altid andet der har højere prioritet end 
lyd. Lyd er næsten altid ”second order”. Dette 
har også præget forskningen, hvor akustik er 
ofte et hjørne af et større projekt. Men der er 
stadig brug for grundvidenskab, og det er 
nødvendigt med større samling inden for feltet.

• Det er i dag en teknisk kompliceret opgave at 
indspille lyd af god kvalitet. En betydende 
drivfaktor vil være musikernes ønsker om selv 
at indspille musik hurtigt, nemt og billigt. 
Musikere har mange kreative ideer, som hurtig 
skal på markedet. I fremtiden vil det være 
musikerne og ikke lydteknikere, der står for 

indspilning. De kommercielle succeser vil ske 
ved at højne kvaliteten inden for begrænsede 
økonomiske rammer. 

• Lyd skal betragtes som kunst. Vi skal forstå 
hvordan hjernen opfatter og prioriterer. 
Hjernen prioriterer hierarkisk; livsnødvendige 
forhold prioriteres højest, lavere prioriteres 
oplevelser, behagelighed m.m.

5.2.2 MEGATRENDS – TEKNOLOGI, MARKED
OG SAMFUND
Megatrends karakteriseres ofte som generelle,
overordnede udviklingsmønstre i samfundet, der er
stabile nok til, at de vil fortsætte deres kurs på
trods af foranderlige samfundsforhold.

Spørgsmål: 
Hvilke megatrends får betydning for audiotekno-
logi og akustik.

Opsummering og strukturering af megatrends.
Samfund og social adfærd

• McDonalds kultur. Dovenskab har større 
indflydelse end kvalitet. Hvis tingene kan gøres 
nemmere eller billigere, så er kvaliteten 
(næsten) ligegyldig.

• Netværksadfærd og multikommunikation vil 
blive dominerende, og det enkelte menneske vil
konstant være on-line. SMS kultur vil præge de
voksne de kommende år.

• Ældre vil fastholdes kommunikerende længere 
end tidligere.

• Transportkravene vil stige, og der vil udvikle sig 
krav om, at det at transportere sig skal være en
oplevelse.

• Der vil ske en større individualisering med 
krav om produktdifferentiering tilpasset den 
enkeltes krav og behov, f.eks. ønske om at lytte
til forskellige ting på samme tid.

• Der vil blive flere og flere ældre med nedsat 
hørelse eller anden form for høreskader, og der
vil stadig være behov for god lyd.

• Øget behov for at udtrykke sig via musik, film 
og tale.

• Inden for audio og mobile produkter er de unge
forbrugere den primære målgruppe og drivere 
for udvikling. Der er ikke megen fokus på ”det 
grå guld”.

• Brugerdreven innovation, demokratisering i 
forhold til udtryksmuligheder for den 
almindelige forbruger.



DANSK LYDTEKNOLOGI 2006 67

Økonomi
• Forskning og udvikling vil blive flyttet til 

asiatiske lande, f.eks. Kina.
• Vidensamfund og oplevelsesøkonomi 

smelter sammen. 
• Verdens mest købedygtige gruppe er de 

såkaldte ”baby-boomers” (født 1946-1964). 
Dette er en kritisk forbrugergruppe, der ikke 
accepterer hvad som helst, og som allerede har
gjort sig gældende i en masse markeder.

• Globaliseringen vil sætte fokus på, at vi skal 
blive gode til at identificere og bevare vores 
kernekompetencer i Danmark.

• Vidensamfundet vil stille krav til personer og 
institutioner om at sætte personlig/institutionel 
viden i system. Ligeledes vil indsamling af viden
informationer blive en udfordring. 

• Markederne bliver mindre teknologiforskræk-
kede, og der vil blive taget større chancer pga. 
et relativt større rådighedsbeløb til konsum 
elektronik. Der forventes en fremtidig større 
efterspørgsel på konsum elektronik.

• I produktudviklingen skal vi udnytte vores viden 
om de vestlige kulturer og samtidig adaptere 
andre kulturområder. Der vil stadig være brug 
for de danske kompetencer til at udvikle 
produkter til det vestlige marked.

• Avanceret branding bliver mere vigtigt. 
Forbrugerne vil selv sammensætte det produkt, 
de køber, og dette skal indeholdes i branding, 
f.eks. selv designe sin egen mikrofon/højttaler
i stedet for at købe færdige produkter.

• Der vil ske migrationer mellem kontinenter i 
vækst, som vil betyde efterspørgsel på 
sprogteknologier.

• Oplevelsesøkonomien vil blive afløst af en 
transformationsøkonomi. Produkter som 
understøtter læring, forvandling og udvikling.

Politik
• Dansk know-how er i top i forhold til 

bæredygtigt samfund, og denne kompetence 
skal vi udnytte.

Teknologi
• I fremtiden vil der være trådløs 

kommunikation mellem alting.
• Ønsker fra sikkerhedsbranchen om lyd-

overvågning i stil med videoovervågning på 
offentlige steder. En mikrofon til stemme-
genkendelse med ekstrem retningsvirkning, 
og som er fre-kvens-uafhængig.

• Brugergrænseflader vil blive baseret på 

taleteknologier og talegenerering. 
Systeminteraktion med taleteknologier vil 
præge udviklingen.

• Den skrevne tekst (bøger, mails, uddannelse, 
m.v.) vil blive afløst af lydinformationer.

• Der vil ske en integration af lyd, video og PC
samtidig med, at der sker en miniaturisering.

• Miniatuarisering vil omfatte såvel transducere 
som signalbehandling (DSP). 

• Teknologierne integreres og kombineres i et 
enkelt produkt, der kan alt og stadig bliver 
mindre og billigere. Modreaktionen vil blive 
simple produkter, der giver høj kvalitet inden for
en enkelt anvendelse. Sammenligning f.eks. 
med ur-industrien, i dag fremstilles ure som 
ikke blot viser tiden, men der er fokus på 
individualitet og design.

• Der vil ske en sammensmeltning af 
platforme i små enheder.

• Fortsat indlejring af viden i produkter; bl.a. 
pga. skift i faglig profil af brugere (udstyr 
betjenes af non-experts). Til eksempel 
musikere der selv forestår recording, 
produktion, instrumentel analyse af kvalitet.

• Nye krav til interfaces. Interfaces bliver 
mekaniske – ikke via computer.

• Inden for konsum elektronik vil der ske en 
udvikling mod realisme og større oplevelser 
med flere elementer i flere situationer, dvs. 
mobilitet. 

• Udvikling hen mod global standardisering af 
konsum elektronik.

• Udvikling mod billige produkter med kort 
levetid. Der vil være en ekstrem ”smid væk” af 
produkter, som nok ikke vil give anledning til 
bekymring uden for de vestlige lande. 

• Design driver udviklingen mere end de 
teknologiske muligheder. Det vil rent teknisk 
være nemt at fremstille gode audio mobil 
telefoner, men der vil ikke være kunder til dem.

• Branchen skal være forsigtig med at definere 
”god lyd”. Opfattelse og vurdering af lyd er 
subjektiv. Svært at udvikle målemetoder, når vi 
er meget individuelle. 

• I takt med den teknologiske udvikling vil der 
komme sikkerhedskrav, f.eks. relateret til 
akustisk chok. 

• Der vil være øget interesse for krops-
forbedringer, idet menneskets krop ofte er 
begrænsende faktor for de teknologiske 
muligheder. Der vil ske en øget integration 
mellem mennesker og teknologi.
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Økologi – miljø, energi og ressourcer
• Den stigende baggrundsstøj trænger den 

naturlige lyd op imod et loft lige under det 
ubehagelige niveau.

• Det høje støj/lyd-niveau skader menneskets 
kommunikation.

• Menneskets visuelle og auditive sanser bliver 
overbelastet. Vi bliver bombarderede med lys 
og lyd, og der vil komme en modreaktion. En 
fremtidig luksus bliver fred og ro, bl.a. med 
miljøer som tilbyder stilleområder.

• Fjernelse/fravær af lyd vil blive prioriteret for 
at skabe rum for den nære lyd, dvs. fordybelse 
og dialog. 

• Privathed – mulighed for at være alene 
sammen med andre.

• Den øgede brug af MP3/headsets vil sætte 
fokus på høreskader. 

• Krav om ”ecological validity”; lyd skal ”lyde” 
rigtigt, og det er ikke nok, at der er hul 
igennem. Fokus på lydkvalitet i respekt for 
de forskellige felters interdisciplinære natur.

Værdier
• Udfordringen bliver at få gjort opmærksom 

på og at forklare, at lyd og lydkvalitet er en 
vigtig kvalitetsparameter. Kun en lille gruppe 
mennesker er i stand til at skelne ”skidt fra 
kanel”. 

• Individualisering, dvs. ønske om at få personlige
ønsker opfyldt i forbindelse med oplevelser 
samt behov for at tage sine personlige ønsker 
med i forskellige sammenhænge.

• Brugerne sætter sig selv i absolut centrum.
• Gruppeoplevelser, dvs. ønske om at dele og 

præsentere nogle former for oplevelser med 
familie, venner, m.fl. 

• Den vestlige verden er orienteret mod de to 
øverste niveauer i Maslow’s behovspyramide, 
dvs. selvrealisering og egoisme. Disse vil være 
markedsmæssige drivkræfter, og der vil være 
efterspørgsel på produkter, der sætter fokus 
på individet (”se mig”, ”gør mig berømt”).

• Selvrealisering kan også orienteres mod ønsker
om ‘simple living’, evt. med fokus på mindre 
støj og højere kvalitet.

• Øget behov for oplevelser som indeholder musik. 
• Skønhed kommer på mode igen. Der vil blive 

ønsker om ”landsbykultur”, f.eks. gå på café via 
nettet med let adgang til informationer 
(always connected and updated).

• Der vil altid være reaktioner mod megatrends 
og mainstream. Retro-tendenser er kommet 
for at blive.

5.2.3 TEKNOLOGISKE OG ERHVERVSMÆS-
SIGE UDVIKLINGSMULIGHEDER

Spørgsmål:
formuler ca. 2-3 udsagn/hypoteser om de fremtidi-
ge teknologiske og erhvervsmæssige udviklings-
muligheder inden for akustik og audiologi. Med hen-
syn til udviklingstrin anvendes nogle traditionelle,
internationale definitioner

• udvikling: at opnå et bestemt teknologisk 
mål eller færdiggøre prototype

• praktisk anvendelse: den første praktiske 
anvendelse (ofte på nichemarked) af et nyt 
produkt eller ny proces

• udbredt anvendelse: der er opnået en 
signifikant markedsposition af et nyt 
produkt eller en ny proces

OPSUMMERING OG STRUKTURERING AF
UDVIKLINGSMULIGHEDER

Måleudstyr og målemetoder
• Brug af målemetoder til karakterisering af

lydkvalitet. Tidshorisont 10 år.
• Praktisk brug af multi-transducer måleudstyr til 

karakterisering af lydkvalitet i forskellige 
anvendelser. Tidshorisont 5-10 år. 

• Praktisk brug beslutningsorienterede 
målemetoder, der sikrer at den rigtige 
beslutning tages i forbindelse med produkt-
forbedring. Tidshorisont 10-15 år.

Sensorik
• Udbredt anvendelse af bio-feedback sensorer 

som kan registrere mentale signaler. 
Tidshorisont 15 år.

• Udbredt brug af sensorer af enhver art. 
Sensorer der kan identificere brugeren med 
henblik på personificering af oplevelser, 
Tidshorisont 10 år.

Signalbehandling og trådløse teknologier
• Udbredt anvendelse af trådløse teknologier 

vil skabe øget accept og brug af høre-
apparater. Tidshorisont 5 år.

• Udbredt anvendelse af integreret trådløs 
kommunikation. Udvikling af et konvergens-
marked, hvor alle enheder er på samme net 
med mange knudepunkter med mulighed for 
opkobling med trådløs teknologi som platform. 
Tidshorisont 10 år.
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• Digital audio signalbehandling og integration 
vil gøre produkter bedre, billigere og mindre og 
især nemmere at anvende og derved øge 
værdien for brugerne og producenter. Udbredt 
anvendelse inden for en tidshorisont på 10 år.

• Integration og trådløs kommunikation af 
elektroniske enheder vil gøre det muligt at få 
adgang til egne medier overalt og tillade 
specifikke andre adgang globalt, f.eks. billeder, 
musik, film tekster osv. Praktisk anvendelse 
inden for en tidshorisont på 5 år.

Mikrofoner
• Udvikling af array mikrofoner som via digital 

signalmanipulation kan yde frekvens uafhængig
retningskarakteristik, dvs. en ‘akustisk 
pegepind’. Tidshorisont 5 år. 

• Udvikling af en ‘Digiphon’ = transducer, som 
generer et bitmønster (uden anvendelse af 
A/D omsættere), f.eks. en mikrofon der 
‘naturligt’ genererer en bitstrøm som afspejler 
lydtryk. Tidshorisont 10-15 år.

Transducere
• Praktisk anvendelse af ‘wide range large area

transducers’; transducere med stort areal med
mulighed for styre aktiviteter og retninger og 
gøre lyden forståelig på stor afstand. 
Tidshorisont 10 år.

• Brug af transducere til aktivt at fjerne 
vibrationer. Der forventes en kraftig udvikling 
inden for 5-10 år.

• Udvikling af nye transducer typer (højttalere) til 
transmission af lyd. Tidshorisont 5 år.

• Udvikling af små kompakte transducere, hvor 
der vil ske en sammensmeltning med 
fladskærm, DVD o.a., Tidshorisont 15-20 år.

• Udvikling af bedre transducere til telefoner. 
Tidshorisont 10 år.

• Optimal udnyttelse af materialer og plads til 
konstruktion af højttalere. Højttalerenheder skal
samtidigt være ydedygtige og små. Det betyder,
at de skal have stor power handling og 
forvrængning skal være minimal. Design og 
materialevalg spiller en rolle (membraner, NEO-
magneter, etc.). Nye højttalere skal udvikles i 
samarbejde med meget store kunder, mens 
specialenheder til små kunder nedprioriteres. 
Tidshorisont for udvikling 5 år.

• Udvikling af nye mere energirigtige 
magnetiske materialer, der giver stærke 
magneter, er lettere at bruge og formgive i 
komplicerede geometrier, f.eks. nanoteknologi. 
Tidshorisont 10 år.

• Forskningsresultater inden for anvendelse af 
superledere / semi-superledere i højttalere 
(i dag tabes meget energi til varme). 
Tidshorisont 10 år.

• Udvikling af små kompakte højttalere som kan 
spille højt og flot. 

Kommunikation og høreapparater
• Lyd, hørelse og akustisk kommunikation 

opprioriteres og udvikling af bedre transducere 
med naturlig gengivelse samt signalbehandling,
der fjerner artefacts (giver accept af brug af 
høreapparat). Det kræver, at ”stigmaet” omkring
høreproteser bortfalder. Tidshorisont 10-15 år 
måske længere.

• Praktisk anvendelse af binaural kommuni-
kation mellem høreapparater, der muliggør 
kommunikation i støjfyldte miljøer. 
Tidshorisont 5 år.

• Forskningsresultater i forbindelse med udvikling
af elektronisk trommehinde.
Tidshorisont 15 år.

• Praktisk anvendelse af stemmegenkendelse til 
oversættelse af sprog. Tidshorisont 10 år.

• Udvikling af mobil telefon i ”høreapparater”. 
Tidshorisont 15 år.

• Udbredt anvendelse af høreapparater, som 
forbedrer menneskets hørelse, både evne og 
følsomhed. Tidshorisont 15 år.

• Praktisk anvendelse af tovejs video og audio 
konference udstyr med perfekt lokalisering 
og gengivelse af lyd, dvs. som om man 
befinder sig i samme lokale. Tidshorisont 5 år.

• Mobiltelefoner vil blive til multi-media-centre. 
Praktisk anvendelse inden for en tidshorisont 
på 5 år.

• Udbredt anvendelse af mobile fleksible 
‘usynlige’ multifunktionelle devices, f.eks. 
integreret i ure eller tøj hvor resten af 
funktionen opbevares i taske eller lomme. 
Tidshorisont 5 år.

• Headsets vil teknologisk smelte sammen med 
høreapparater (transparent ”earplug”), hvor 
brugeren enten vil kunne høre musik eller 
kommunikere med omgivelserne (via den 
indbyggede mikrofon). Onside monitorering af 
lydniveau Praktisk anvendelse inden for en 
tidshorisont på 15 år.

Energiteknologier
• Udvikling af brændselsceller til 

mikroelektronik. Tidshorisont 10 år.
• Udbredt anvendelse af teknologier til 

generering af elektrisk energi ud fra 
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menneskets legeme funktioner eller andre 
ikke-kemiske kilder som forekommer hvor 
mennesker færdes. Tidshorisont 10 år.

Interaktion og intelligens
• Udvikling af multimodale virtuelle interfaces 

(syn, audio). Tidshorisont 5 år.
• Personalisering af enheder ved brug af kunstig

intelligens. Praktisk anvendelse inden for en 
tidshorisont 15 år.

• Katalogisering (uddrage af playliste) af 
musik/video på basis af subjektive parametre 
(f.eks. brugerens humør) samt adaptivitet i 
forhold til ændring i parametre. Praktisk
anvendelse inden for en tidshorisont 10 år.

• Intelligent tolkning af brugernes ønsker. 
• Udvikling af intelligente brugergrænseflader.
• Kunstig intelligens i spil, der kan generere 

reaktionsmønstre.

Diverse
• Praktisk anvendelse af robust stemmestyring 

af produkter i alle former for akustiske miljøer.
Tidshorisont 5 år.

• Udbredt anvendelse af dynamiske software 
programmer til lyddesign, af organiske 
lydbilleder (organic sound design). 
Tidshorisont 5 år, findes allerede i andre 
produkter. 

• Udbredt anvendelse af audio identity, 
produktlyd, driftslyd, m.m. til bevidst skabelse af
produktværdi, f.eks. ringetoner som logo, 
anvendelse af lyddesign i branding. Findes 
allerede og derfor kke et spørgsmål om 
teknologi. Tidshorisont 5 år.

• Sammensmeltning af følgende: 1) Fladskærm
FPTV (holografi), 2) Harddisk, 3) Computy 
(keyboard = fjernbetjening), 4) Internet, 5) 
Lydanlæg, 6) Video telefoni. Udvikling inden for
en tidshorisont på 15 år.

• Udvikling af objektiv metode til vurdering af 
høretab baseret på oto-akustisk emission – 
formentlig primært for milde høretab. Udvikling 
inden for en tidshorisont på15 år.

• Udvikling af ny begrebsdannelse for vurdering 
af lyd. Hvordan skal lyd analyseres. Hvordan 
opnås en god lyd hurtigt og gerne automatisk.

Andre kommentarer
• Transducere og højttalere er en dansk 

styrkeposition.
• De trådløse miljøer er også en dansk styrke.
• Danmark skal leve af tværfaglighed.

AKUSTISKE PEGEPINDE 
OG STØJFILTRERING

‘Transducerteknologierne vil blive mere avance-
rede og give muligheder for at konstruere mikro-
foner eller 'arrays' af mikrofoner, som vil have
karakteristikker, vi slet ikke kender i dag. Det vil
muliggøre filtrering af uønsket støj og give os en
'lydpegepind', et akustisk sugerør, som kan
opfange præcis den lyd fra den kilde vi ønsker,
uanset om vedkommende befinder sig i en men-
neskemængde eller et andet stærkt støjfyldt
miljø.'

Direktør Ole Brøsted Sørensen, DPA Microphones.

DPA Microphones fusionerede i 2005 med Muphones og fik her-

ved kontrol med alle led i værdikæden: fra produktide og udvikling

over produktion og distribution til produktet langes over disken til

kunden. Virksomheden forventer en støre omsætning inden for

OEM-markedet som underleverandør til andre virksomheder.
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5.3 TILTAG OG INNOVATION

Spørgsmål 1:
Er der overensstemmelse mellem de danske 
styrkepositioner (og svagheder) og de 
teknologiske udviklingsmuligheder og 
tendenser?

Spørgsmål 2:
Hvilke tiltag skal iværksættes for at drive og 
understøtte innovation inden for audiologi og 
akustik i Danmark?

Forskning, uddannelse og kompetencer
• Det kan være vanskeligt at rekruttere 

kompetent personale. Der mangler ingeniører
med grundlæggende kompetencer inden for 
akustik, audiologi, m.v. 

• Rekrutteringsgrundlaget er for dårligt i Danmark,
der er mange udenlandske ansatte i virksom-
hederne.

• Der mangler status i at være akustiker.
• Hvordan kan (skal) man påvirke de unges 

studievalg – sponsorere specifikke studievalg, 
f.eks. får de studerede udstyret på Tonemester-
uddannelsen i Canada.

• Uddanne flere Ph.D.
• For få basisforskningsmidler i Danmark 

inden for audiologi og akustik
• Det vil være godt med en kortlægning af 

forskningsprojekter inkl. Ph.D. projekter i 
Danmark for på denne måde at synliggøre 
eksisterende aktiviteter.

• Hvordan stimuleres medarbejderne fagligt i den
enkelte virksomhed? Ofte er det lederne, som 
deltager i diverse møder, mens den menige 
medarbejder ikke kommer meget ud. 
Stimulering af hele organisationen skal 
indbygges i konstruktionen. 

• Der er forskel på kunst og videnskab. 
Kunstnere er gode til at systematisere kreativitet
og til at sætte nye krav. Væsentligt at få disse 
kompetencer med.

• Hvor mange patenter er der i Danmark inden 
for audiologi og akustik?

Marked og konkurrenceforhold
• Hvor er forretningspotentialerne, er det god lyd 

eller billig lyd. Er der et marked for kvalitet?
• Skal der udvikles et certificeringssystem af 

lydkvalitet?
• Drivkræfterne går på tværs af eksisterende 

konkurrenceforhold. I fokus er usability, bruger-
nes behov samt brugerstyret adaptivitet. 

Lyd og lydkvalitet
• Skal/kan man opdrage folk til mere kritisk 

holdning til lydkvalitet.
• Branchen mangler idealismen hvad angår 

lydkvalitet; branchen må selv være med til at 
sætte standarder for god lyd.

• Skal den samme CD i fremtiden fremstilles i tre
forskellige kvaliteter: 1) kritisk lytning, 
2) radiomusik og 3) baggrundsmusik.

Fremtidigt samarbejde og fælles projekter
• Det er vigtigt at netværk og projekter også 

kommer til at omfatte lyddesign; her er også 
humaniora repræsenteret, og de har måske 
nøglen til vækstpotentiale.

• Fælles projekter skal forankres på ”neutral 
grund”, f.eks. på DELTA.

• Fælles projekter skal være på langsigtede 
teknologier.

• ATV har opmærksomhed på audiologi og 
akustik. (Dorte Hammershøi er medlem).

• De danske firmaer inden for akustik og 
audiologi skulle blive enige om at stifte for 
eksempel en brancheforening, som kunne tage
sig af overordnede spørgsmål som rekruttering,
påvirkning af efterspørgsel i retning af ’den 
gode kvalitetslyd’ og andre tiltag.

• Det er væsentligt at sikre kritisk masse i 
initiativer og aktiviteter, hvis disse både skal 
være troværdige og så spændende, at de kan 
tiltrække talentfulde og kompetente mennesker.

• Det er vigtigt at tænke i solidaritet med 
Danmark og ikke kun snævre interesser 
relateret til den enkelte virksomhed. Danmark 
skal leve af udvikling.

• Stor fordel hvis fagområdet kan stå samlet i 
forhold til det forskningsbevilligende system, til 
eksempel i form af fælles forsknings-
ansøgninger

• Tværfaglige centerdannelser med berørings-
flader, hvor man kan gå sammen i udvikling. 

• Et fremtidigt spørgsmål vil være, om alle 
virksomheder skal have deres egen udviklings-
afdeling eller om der skal satses på fælles 
udviklingsafdelinger. Man bliver nødt til at lave 
fælles udviklingsprojekter.

• Hvis en clusterdannelse skal give mening, så 
skal en væsentlig del af danske virksomheder 
være med. 

• Være fælles om demonstratorer til Roskilde 
Festival evt. i samarbejde med Performance 
Lab. på RUC, f.eks. et lydeksperimentarium, 
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I det følgende afsnit har vi valgt at kigge på en række
globale tendenser, som i større eller mindre omfang,
har eller vil få en betydning for de danske lydteknolo-
giske virksomheder og deres valg af strategi.

Udgangspunktet er, at dansk lydteknologi er en global
klynge, som konkurrerer på hele verdensmarkedet. Det
gør det nødvendigt at forholde sig til de globale ten-
denser, som forskere over hele verden beskriver som
dele af fremtidens konkurrence.

6.1 GLOBALE ÆNDRINGER I
ERHVERVSSTRUKTURERNE

Den amerikanske økonom, professor Robert B. Reich,
introducerer i bogen ’The Work of Nations’26, en måde
at opdele den globale arbejdsstyrke på: 

• Symbolanalytikere, som arbejder med viden 
og ledelse (manipulerer information)

• Produktionsarbejdere, 
som producerer fysiske ting

• Servicearbejdere, som servicerer og betjener 
befolkningen bredt, såvel offentlig som privat

Symbolanalytikerne udgør nu mere end 20% af
arbejdsstyrken i den udviklede del af verden og de tje-
ner en stigende andel af den samlede lønsum. I USA
har denne gruppe af arbejdstagere i de seneste år
kontrolleret 85% af velstanden.27

Væksten finder sted hos servicearbejderne. Men her er
værdiskabelsen per arbejdsplads lav. 

Reich påviser i sine seneste undersøgelser,28 at tabet
af produktionsarbejdspladser går hurtigere og hurtige-
re. Tallene for nogle af de fremtrædende industrinatio-
ner ser således ud for perioden 1995-2002:

• USA - 11% (22 millioner fabriksjobs)

• Brasilien - 20%
• Japan - 16%
• Kina - 15%

Forklaringen er automatisering og øget produktivitet.

Det forbavsende er, at selv en nation som Kina mister
produktionsjobs.

I Danmark ’ansatte’ danske industrivirksomheder
322 nye robotter i 2005, hvilket er en stigning på
11% i forhold til øgningen af robotter i 2004. Der er
nu i alt 3.256 robotstyrede produktionsanlæg i
Danmark, svarende til 58 per tusind ansatte i indu-
strien. I Tyskland er det tilsvarende tal 162 per
tusind ansatte. Det er overvejende inden for hånd-
tering og bearbejdning, montage med videre, at
robotterne arbejder.
Kilde: Industriens Dagblad 24.03.06/Robocluster Odense.

Paradox: Dansk industri taber produktionsarbejds-
pladser – og skaber vækst
I Danmark er der siden 1970 forsvundet 232.000
arbejdspladser fra industrien, som i dag beskæftiger
350.000 personer. 

I 2004 tabte industrien 14.250 arbejdspladser, mens
de private serviceerhverv skabte 15.750 nye arbejds-
pladser.29

Hvis nogen oven på de oplysninger, skulle få den
tanke, at industriens betydning for Danmark er forsvin-
dende lille, så er det imidlertid ikke rigtigt. 

Industrien spiller stadig en dominerende rolle for den
danske økonomi. Grunden er, at den via effektivisering
er i stand til at skabe en meget høj værditilvækst per
medarbejder. Derfor skaber industrien job til over 1,2
mio. danskere, svarende til 60 procent af beskæfti-
gelsen i den private sektor.
Samtidig med tab af produktionsjobs, efterspørger in-
dustrien nemlig i stigende grad hjælp til blandt andet
markedsføring, finansiering, design, transport og kom-
munikation. Det skaber over 800.000 arbejdspladser i
andre brancher. Mest inden for handel og forretnings-
service, viser beregninger, som Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd (AE) har lavet for Dansk Metal, marts
2006.

6. GLOBALE TENDENSER: 
KLYNGER, INNOVATION OG KREATIVITET

26. Reich, Robert, The Work of Nations. Preparing ourselves for 21st. Century Capitalism, Vintage Books/Random House 1992
27. Ikke defineret I Reich artikel, som anvender ordet ‘wealth’.
28. Newsweek, Issues 2006, special edition, december 2005.
29. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd/Danmarks Statistik.
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Videnarbejdspladser forsvinder også
Pakistan og Indien er allerede globale centre for udvik-
ling af software og drift af IKT-systemer, services med
videre og der uddannes 450.000 ingeniører årligt i
Kina.30

Opbygningen af videnbaser og videnproduktion går
meget stærkt i lavtlønslandene.

Konsekvensen er, at også videnarbejdspladser rykker
mod øst31. Danske videnintensive virksomheder som
Novo Nordisk overvejer udflytning af medicinske
forskningsopgaver til disse lande.

Luftfartselskabet SAS har outsourcet sin provisionsbe-
regning til agentnettet til indiske softwarehuse. Skype
programeres i Tallinn. 

Danske firmaers softwareudvikling foregår nu ofte i
jointventures og datterselskaber i lande som Ukraine,
Ungarn, Pakistan, Indien og inden for kreative brancher
som arkitektur og byggeri samt reklame og grafik, op-
retter danske virksomheder nu også selskaber i disse
lande til at varetage visse dele af både design og pro-
duktionsprocessen.

Den matematiske og explicitte viden rykker ud
Kort sagt kan man sige, at hvor det er en explicit viden,
som ligger til grund for produktionen, så er den i fare
for at blive outsourcet eller kopieret, selv om et
almindeligt højt uddannelsesniveau endnu er en god
beskyttelse mod kopiering.32 Man kan købe kodificeret
viden overalt på kloden.

De stærkeste produkter og services i den globale kon-
kurrence er de, som bygger på tavs viden eller kulturel
viden, det vil sige viden bundet til personen og perso-
nerne, identitet, værdier, kunst og kultur. 

I USA taler man om ’context embedded products’, det
vil sige, produkter som er omgivet af historie, værdisæt,
design, funktionalitet, regionalitet eller lignende, som
de, der præsterer bedst i den globale konkurrence.

FRA ’MADE IN CHINA’ 
TIL ’DESIGNED IN CHINA’

Kineserne vil højere op i værdikæderne og ikke
længere nøjes med at konkurrere på volumen-
produktion til lav betaling. Derfor har regeringen
i løbet af de sidste 10 år, blandt andet med hjælp
fra svensk designs grand old man, Johan Hult,
oprettet 400 skoler for industrielt design, som
årligt uddanner mere end 10.000 designere. Som
supplement valfarter kinesiske studerende til
designskoler og universiteter i USA, Australien,
Sydøstasien og Europa, hvor de suger til sig af
vor traditioner og håndværk.

De finder vej ud i de industrielle fremstillingsvirk-
somheder og begynder at tage del i formgivning
og innovation. Men der er et stykke vej endnu, før
de ser deres produkter som en del af et større
servicesystem, hvor det ikke bare er selve det
fysiske produkt, men også alle de ting, som
omgiver dette, som definerer konkurrenceforde-
lene. Men når først de begynder at forstå det – og
flytter deres opmærksomhed til de andre dele af
værdikæderne, så får vi et problem. Med mindre
vi er et andet sted til den tid.33

Fra viden - til kreativ innovation, ledelse og kombi-
natoriske evner 
Det har længe været kendt, at vi må bygge vor konkur-
renceevne på viden, det vil sige komplekse og kompli-
cerede processer med store krav til viden (uddan-
nelsesniveau) hos de udførende.

Det nye er, at det i stigende grad – og det kommer til
at gå hurtigere end vi tror, jvf. tekstboksene ovenfor og
nedenfor dette afsnit – må bygge konkurrencekraften
på evnen til at foretage systemisk innovation, kombine-
re opfinde, designe, handle og lede på tværs af lande-
grænser. 

30. http://debat.ing.dk/topic/?tid=36953
31. Dansk Handel & Service i oplæg til regeringen om jobkortordning, 2005.
32. Globaliseringens muligheder og konsekvenser for arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og på Bornholm’, Rambøll Management for de lokale erhvervs-
råd, 2005.
33. Kina vil designe fremtiden, Børsen marts 2006, samtaler og interviews.
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For i takt med, at videnproduktion og uddannelsesnive-
au i lavtlønsområderne stiger, kommer der i Danmark,
som i resten af den vestlige verden, mere og mere
vægt på den del af ’konkurrencepakken’ som handler
om det innovative og kreative samt lederskabet.

Tendens: I 2006 er 81.6% af forskning og udvi-
klingsbudgetterne for europæiske virksomheder
allokeret inden for Europa. I 2007 forventer virk-
somhederne at andelen falder til 68.5%, idet
forskningen flyttes til Øst- og Centraleuropa, Kina,
Indien og USA, nærmere på den industrielle pro-
duktion og markederne.
Kilde: EU Kommissionen, RTD.   

www.europa.eu.int/comm/research

6.1.1 EN TUR TIL FLORIDA
Den amerikanske professor Richard Florida beskriver i
sine bøger om Den Kreative Klasse34 hvilke faktorer
der er afgørende for attraktive medarbejderes bosæt-
ning og dermed for virksomhedernes valg af lokalise-
ring. Florida påviser sammenhæng mellem tilstedevæ-
relsen af kreative miljøer, investeringer og økonomisk
vækst. 

Kreativitet er, ifølge Florida, den egentlige drivkraft bag
den økonomiske udvikling i vores senmoderne sam-
fund. Virksomhedernes konkurrenceevne hænger
sammen med evnen til innovation, og det er således
medarbejdernes evne til at tænke innovativt, der bærer
nøglen til såvel teknologisk som økonomisk vækst. 

Derfor har interessen samlet sig om den såkaldte kre-
ative klasse - den voksende gruppe af kreative men-
nesker, der primært betales for deres tanker og evne til
at innovere - skabe nye ideer, ny teknologi og/eller nyt
kreativt indhold. 

Richard Florida opdeler den kreative klasse i tre
undergrupper:

Den kreative kerne er dem, der udvikler og tager
patenter, og derfor driver den økonomiske og teknolo-
giske udvikling. Det kan eksempelvis være ingeniører,
arkitekter, software programmører og personer med
ansættelse inden for matematik, fysik, medicinal og
samfundsvidenskab.

De kreative professionelle administrerer og håndte-
rer udviklingsmodeller i videnstunge erhverv. Deres
arbejdstilgang er præget af kreativ og kompleks pro-
blemløsning, som kan medføre unik anvendelse og
kombination af standardtilgange. Ud af dette arbejde
kan der opstå nye løsninger og teknikker. De kreative
professionelle arbejder eksempelvis inden for sund-
hedsområdet, jura, i forretnings- og finansverdenen.

Bohemer udgør den kunstnerisk kreative part, og
består af billedkunstnere, musikere, skuespillere, for-
fattere, designere etc.. 

Hvad enten, man taler om symbolanalytikere eller den
kreative klasse, så er det givet, at industrien mister
jobs, og at værdiskabelsen per arbejdsplads er højest
inden for de videntunge og kreative brancher, eller
brancher, hvor innovationsgraden er højest.

Ingeniører befinder sig midt imellem produk-
tionsarbejdspladserne og de kreative vidensar-
bejdspladser. Mange er højt specialiserede som
følge af de store krav, som stilles i de komplekse
produktionsprocesser, og beskæftiger sig med
optimering.

6.1.2 DANSKE INGENIØRER ER GLOBALE
OG KREATIVE
Man kan ifølge Reich skelne imellem de globale og de
lokale symbolanalytikere eller specialister. 

De lokale specialister beskæftiger sig med et givet
fagligt område, ofte på samme virksomhed eller inden
for samme område arbejdslivet igennem. Derved bliver
optimering et nøgleord. Optimering af produktionspro-
cesser, kvalitet, effektivitet gennem kontrol, test og
udvikling.

De globale analytikere orienterer sig imod verdensmar-
kedet, arbejder måske flere sted på kloden i løbet af
arbejdslivet. Eller også er virksomheden global og leve-
rer derfor til mange forskellige markeder og har men-
nesker fra disse lande ansat i salg eller produktion. De
foretager også skift af fokus undervejs inden for deres
faglige arbejdsområde eller kobler det med ledelse,
salg eller andre funktioner i virksomheden.
I begge tilfælde får medarbejderne kendskab til for-

34. Florida, Richard, The Rise of the Creative Class…and how it’s transforming work, leisure, community, & everyday life, Basic Books 2002. Florida, Richard, The
Flight of the Creative Class. The new Global Competition for Talent, HarperCollins 2005
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skellige kulturer og brugerbehov undervejs, som de
bringer med ind i deres arbejde, og på den måde bidra-
ger de globale medarbejdere mest til innovation.

Ved kåringen af årets mest innovative danske virksom-
heder i erhvervsdysten Innovation Cup, kåredes tre
ingeniørdrevne og -ledede virksomheder: Oticon blev
nummer 1, tæt forfulgt af aktuarproducenten Linak og
stomi/healthcareproducenten Coloplast.

Den mest innovative offentlige virksomhed blev
Ingeniørhøjskolen i Herning, hvor man blandt andet ud-
danner diplomingeniører med titlen Business Develop-
ment Engineers, kandidater som har et grundlæggen-
de kendskab til ingeniørfagets tekniske discipliner,
men har fokus på markedsanvendelsen og den forret-
ningsmæssige udnyttelse af teknologierne.

6.2 SPECIALISERING 
ER EN NØDVENDIGHED

Vi betragter de danske lydteknologiske brancher og
forskning som én samlet, national klynge.

HVAD ER EN KLYNGE?

Kluster eller klynge er et udtryk, som bruges om
en geografisk koncentration af komplementære,
konkurrerende og konvergerende virksomheder,
forskning og uddannelse inden for en given
branche, ressourceområde eller teknologisk felt. 

Silicon Valley, opstået omkring Stanford University i
Californien, er den mest kendte inden for computer-
teknologi, men vi kender alle begreber som: ure fra
Schweiz, film fra Hollywood og stål fra Sheffield. Eller
bacon fra Danmark. 

Efterhånden måske også lyd fra Danmark??

Når forekomsten af klynger er blevet så markant i de
senere år, hænger det blandt andet sammen med at

globaliseringen fordrer en øget specialisering, altså
fokusering på dét, som man er virkelig god til, og der-
for kan konkurrere på.35

Det har historisk været gældende for de enkelte virk-
somheder, at der finder en specialisering sted, nu gæl-
der det i lige så høj grad regionale eller nationale områ-
der. 

Man sondrer mellem danske regionale klynger og
nationale klynger.36 De nationale klynger omfatter:

1. Den maritime industri - ”Det Blå Danmark”
2. Vind
3. Høreapparater
4. Tekniske hjælpemidler for handicappede
5. Effektelektronik 
6. Frø
7. Pels 
8. Vand
9. Køle- og varmeteknologi
10. Svinekød
11. Mejeriprodukter

Vi bemærker, at Høreapparaterne er medtaget som en
national kompetenceklynge.

Erhvervs- og Byggestyrelsen definerede i undersø-
gelsen ’Danske Klynger i verdensklasse’, 2003, tre fak-
torer som afgørende for bedømmelsen af en klynge:

• tæthed – hvor mange virksomheder, 
arbejdspladser, uddannelse og forskning befinder 
sig inden for en given afstand?37

• præstationer – er der tale om vækst inden for 
klyngens virksomheder?

• interaktion og koordination – i hvor høj grad 
samarbejder virksomheder, vidensinstitutioner og 
offentlige initiativer omkring at fremme klyngen?

Med hensyn til lydteknologierne og viden om lyds
branchemæssige udbredelse samt omfanget af virk-
somheder, arbejdspladser og forskning giver denne
rapport et positivt billede.

Med hensyn til præstationerne, så er billedet ikke enty-
digt positivt.

Og i forhold til den sidste faktor: interaktion og samar-

35. I Italien står klyngerne, især i Norditalien, for 43% af beskæftigelse og eksport. (EBST, 2001)
36. Erhvervs- og Byggestyrelsen 2001 samt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling,  www.workindenmark.dk  
37. Der er intet eksakt geografisk afgrænsningsbegreb for ’en klynge’. I USA har man i nogen tid anvendt ’det som befinder sig indenfor en afstand, som kan
tilbagelægges per bil på én dag’ som den geografiske grænse.
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bejde, så kan samarbejde og interaktion intensiveres
langt mere på tværs af ’siloerne og tunnellerne’, de
enkelte brancher, forretnings- og forskningsområder.

6.2.1 HVORFOR ER KLYNGER GODE FOR ET
OMRÅDE SOM DANMARK?
Dette spørgsmål er der gennemført flere undersø-
gelser af. Den Europæiske konference ’European Se-
minar on Cluster Policies´ 2003, opsummerer fordele-
ne ved at have geografiske koncentrationer af specia-
liserede virksomheder, kompetencer og viden, således:

Klynger:
• skaber flere arbejdspladser.

• er succesfulde drivere af forandring, 
innovation, handel og investeringer.

• skaber bæredygtig og langtidsholdbar 
dynamik i erhvervslivet.

• kan opnå en kritisk masse, der på en gang 
kan kapitalisere på gruppens styrke uden at
kompromittere eller hæmme individuelle 
medlemmers (virksomheders) handlekraft 
og initiativ.

• er et effektivt værktøj til at bringe regionale 
ressourcer og samarbejdspartnere sammen.

• er i stand til at opsuge politiske mål og sats-
ninger bedre end generel erhvervsfremme.

Hertil kommer en række målbare præstationer af speci-
aliserede klyngers evne til at skabe vækst i omsætning,
indtjening, eksport og lønniveau for medarbejdere.38

Endvidere tiltrækker specialiserede klynger højt
uddannet arbejdskraft.

6.2.2 GLOBALE ERHVERV – LOKAL SERVICE
Når man anvender klynge-begrebet, anvendes det som
hovedregel i forbindelse med det, som økonomen Mic-
hael Porter kalder ’de globale erhverv’, det vil sige bran-
cher, som (i princippet) konkurrerer udenfor deres
hjemmemarked.

Porter skelner mellem lokale (service) erhverv, som
betjener nærsamfundet og som ikke skaber vækst i sig
selv. Det drejer sig om byggeri & bygningsservice, of-
fentlig service, sundhed & pleje, detailhandel med videre.

Pointen ved at koncentrere sig om de globale erhverv
er, at der må tilføres værdier udefra til et samfund, for
at skabe købekraft og skattegrundlag, som giver mulig-
hed for offentlig service, og det private forbrug af elek-
tronik, forbrugsgoder, byggeri, konsum, underholdning,
oplevelser og andre former for privat service.

I Danmark bruges udtrykket ’vi kan ikke leve af at bar-
bere hinanden’, om samme forhold. Derfor koncentre-
res vækstpolitik og udvikling i disse år omkring disse
globale erhverv. 

HVAD ER GLOBALE ERHVERV OG ER
DANSK LYDTEKNOLOGI EN KLYNGE?

Udtrykket globale erhverv er opfundet af Michael
Porter, professor ved Harward Business School i
forbindelse med et længerevarende forsknings-
projekt om ’cluster mapping.’ Porter definerer 200
erhverv som værende globale, det vil sige, at de
sælger deres produkter, ydelser og services pri-
mært udenfor lokalområdet. Begrebet er adopte-
ret af den danske erhvervs- og byggestyrelse,
som i forbindelse med strukturreformen og
oprettelsen af de nye danske regioner, har gen-
nemført en analyse, foretaget af analysefirmaet
Copenhagen Economics. Copenhagen Eco-
nomics har samlet de 200 erhverv i 26 sektorer
eller klynger, her i blandt forskning, turisme, elek-
tronik, film & TV, kemisk industri, medico, logistik,
stål & jern, IT Service med videre.
Dansk lydteknologi er ikke med som selvstændig
sektor eller klynge, men virksomhederne optræ-
der inden for klyngerne: mekatronik, avanceret
teknik, medico, IT fremstilling, Musik & Spil &
Telekommunikation.
Den danske lydklynges største virksomheder op-
fylder klart betingelserne for at være en global
klynge.

38. Danske Klynger i verdensklasse, EBST 2003.
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Vi vil i det følgende argumentere for, at de lokale
erhverv er en uhyre vigtig del af en klynges innova-
tionssystem, fordi de repræsenterer brugerinteresser
og –behov. 

Men først en introduktion til en betragtningsform, som
efter vor mening bedre udtrykker potentiale og mulig-
heder inden for et givet videns- og markedsområde.

6.2.3 RESSOURCEOMRÅDER
Erhvervs- og Byggestyrelsen samt FORA har analyse-
ret dansk erhvervsliv ud fra det såkaldte ’ressourceom-
råde-begreb’ i 1990’erne. Det giver nogle andre bille-
der af styrkerne, idet man i denne analyseform går på
tværs af branchekoder og offentlige-private sektorer
for at skabe et billede af et givet ressourceområdes
styrke.

’Et ressourceområde er således et meget bredt
erhvervsområde, hvis kerne er netværket af leve-
randør-, fremstillings-, og servicevirksomheder.
Rundt om kernen af virksomheder finder man
blandt andet kunder, vidensinstitutioner og regule-
rende myndigheder, der er en del af/har indflydelse
på de rammebetingelser, virksomhederne er under-
lagt/kan drage nytte af.’

Kriteriet for hvilke virksomheder, der sammen defi-
neres som et ressourceområde, er, at de i en vis
forstand deler "fælles skæbne". De kan være
afhængige af de samme markeder, de samme
rammebetingelser eller være koblet sammen i pro-
duktionskæder. Og skæbnefællesskabet går netop
på tværs af de traditionelle sektorer. Det kan illust-
reres for ressourceområdet fødevarer, der består af
hele kæden af virksomheder, der er involveret i at
bringe produkterne "fra jord til bord."40

Hvis man betragter de danske lydteknologiske branc-
her, virksomheder og forskning på denne måde, giver
det mulighed for at skabe vækst ved at udvide samar-
bejdet ved at bringe aktører fra forskellige positioner i
både brancher og værdikæde sammen.

Dansk lydteknologi skal således anskues ud fra ressour-
ceområde-modellen snarere end den traditionelle klyn-
gemodel, hvis man skal vurdere styrker og potentiale. 

Når vi alligevel vælger at anvende klyngebetegnelsen i
denne rapport og taler om den danske lydklynge, så er
det fordi, at klyngebegrebet er det, som anvendes i dag
inden for både dansk og international erhvervspolitik
og –fremme, samt inden for den samfundsvidenskabe-
lig forskning.

Det er værd at bemærke, at den danske lydteknologiske klynge er rig på virksomheder inden for både globale og
lokale brancher.

Produktudvikling og produktion 
Widex, Oticon, GN, TC, B&O, AM3D,
DPA, B&K, KISS, Ortofon, 
Tymphany m.fl.

Forskning og udvikling
DTU, AU, SDU, ITU, DELTA
+ virksomheder

Professionelle brugere & integratorer
Elektroniske Medier, NOKIA, BenQ, IKT, 

WEB, kopieringsmedier, IO Interactive, 
Terma samt udlejning og løsninger. 

Forbrugere og anvendere
Tele, Skype, events, DK HiFiklub, 

detail, publikum.

Akustik

Transducer

-teknologier

Signalbehandling

OVERVEJENDE GLOBALE BRANCHER GLOBALE OG LOKALE BRANCHER

40. Erhvervsfremmestyrelsen, International benchmarking af dansk erhvervsliv – en statistisk analyse af de danske ressourceområder, 2000. Samt Erhvervs- og
Byggestyrelsen, rapport 2002. Suppleret med IKT rapport og andre klyngerapporter.
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Man har forladt ressourceområde-metoden til fordel
for den globale klynge-model.

6.2.4 SAMSPILLET MELLEM DE LOKALE OG
GLOBALE ERHVERV
Lydteknologierne anvendes og integreres i produkter
og services inden for en række andre globale erhverv.
Det gælder telekommunikation, forsvarsindustri med
videre. 

Der er klare og utvetydige udsagn fra virksomheder
som IO Interactive, Terma, Nokia og BenQ, at dansk
lydteknologi gør en forskel og på sigt kan blive en (ud
af flere) afgørende faktorer for virksomhedernes kon-
kurrenceevne og lokaliseringsvalg.

DEN DANSKE SPIDSKOMPETENCE KAN
BLIVE VIGTIG………..

‘Det er ikke dansk lydforskning eller -ingeniører,
der har været afgørende for, at NOKIA har sin
største udviklingsafdeling udenfor Finland i
Danmark. Men lyd og lydkvalitet får en øget be-
tydning for mobilproducenterne, vi får simpelt-
hen brug for at differentiere vore terminaler via
god lyd. Så den danske spidskompetence inden
for lyd kan blive en vigtig medvirkende årsag til at
vi bliver’. 

Peter Thorndahl, Audio Stream Leader, NOKIA Danmark.

Når det kommer til de lokale erhverv, så kan man dis-
kutere, hvor meget lydteknologi betyder for en radio-
station, en koncertsal, et orkester, en festival eller de-
tailhandlen. I hvor høj grad integrerer eller anvender de
lydteknologierne, såvel hardware og software, og hvad
betyder det for konkurrenceevnen for disse virksomhe-
der?

Men det er mindst lige så interessant at stille spørgs-
målet den anden vej: 

Hvad betyder tilstedeværelsen af de lokale virksom-
heder for de globale lydvirksomheder og deres
videnbase og dermed konkurrencekraften? Hvad
betyder tilstedeværelsen af kreative, professionelle
miljøer og detailhandel for teknologiproducenterne?

To slags lokale brugere
Vor opfattelse er, at tilstedeværelsen af avancerede
lokale brancher og kræsne brugere i stigende grad bli-
ver vigtige for producenterne i udviklingen af nye pro-
dukter og innovative tiltag i virksomheden.

Vi skelner i den forbindelse mellem to slags brugere:

• De professionelle brugere
Omfatter engros- og detailhandel, løsningsleve-
randører, udlejning samt lyd- og medieprouktion
inden for musik, radio, TV og film. Endvidere de
teknisk ansvarlige på større events, i kulturhuse,
tonemestre med videre. Samt visse grupper af
rytmiske og elektroniske musikere.

• Slutbrugerne
Slutbrugerne er identiske med kunderne eller
forbrugerne. De som køber et stereoanlæg, en
Ipod, en mobiltelefon, et spil, en koncertbillet –
kort fortalt: kunderne til alle de produkter, hvor
der er lyd involveret.

I det følgende sætter vi fokus på de professionelle bru-
gere.

Der er en stor vidensbase i de professionelle brugere,
og de er ofte involverede i tests og produktudvikling
sammen med producenterne, ligesom de har slutbru-
gerens reaktioner tættest på sig og derfor kan melde
disse op igennem systemet til forskere og ingeniører,
der arbejder med udviklingen.

Dermed bliver tilstedeværelsen af et stort antal kon-
kurrerende professionelle brugere vigtigt for innova-
tion, udvikling og forbedringer af de egentligt produce-
rende virksomheder.

6.2.5 UDVIKLINGSSAMARBEJDER – CASES
Roskilde Festivals scener har igennem tiderne dan-
net rammen omkring tests eller videreudvikling af visse
nye produkter og teknologier. Kombinationen af et
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krævende livemiljø, krav fra topartister, dygtige teknike-
res ambitionsniveau og et kvalitetskrævende publikum
har dannet gode muligheder for afprøvning i ”real time”.
Turbosounds ”flashlight”-lydsystem er udviklet bl.a. på
baggrund af kvalitetskrav fra Roskilde Festival. TC
Electronic har testet et radiostyret monitorsystem på
Roskilde Festival samt udviklet et 8-vejs joystick con-
troller til surround-effect styring. Et rig-skinnesystem
udviklet af SeeLite til Melodi Grand Prix er blevet
videreudviklet på Roskilde Festival. 
Roskilde Festival har flere gange været stedet, hvor ny
teknik og teknologi for første gang er taget i anvendelse
til live-situationer i Danmark eller Nordeuropa, f.eks.
LED-storskærme, intelligent lys og wysiwyg-studie.
Endvidere har mobiltelefoniudbyderne samt tjeneste-
udbydere, f.eks. inden for WAP, flere gange anvendt
festivalen som test laboratorium.

DR’s produktionsafdeling har indgået i en række af
samarbejder omkring teknologisk udvikling med eks-
terne partnere, for eksempel Teknologisk Institut, B&O,
DPA Microphones samt udenlandske virksomheder
som Sony og Canon. 
I gamle dage havde DR-produktion egne laboratorier
og udviklede løsninger selv. Eksempelvis er Ortofons
pickup udviklet på DR-produktion. I dag indgår DR-pro-
duktion i højere grad i partnerskaber med eksterne.
Styrken ved DR-produktion i den sammenhæng er, at
de er gode til at stille meget høje krav og fungere som
kritisk sparringspartner. DR-produktion’s interesse i
udviklingsarbejdet er primært selv at få adgang til den
pågældende teknologi
I forbindelse med udstyringen af den nye Medieby i
Ørestaden medvirker en række danske virksomheder
som udstyrsleverandører, installatører og løsningsleve-
randører sammen med en række udenlandske, da me-
get broadcast-udstyr produceres i udlandet. Herved er
DR også med til at trække udenlandsk ekspertise til

landet. Via samarbejdet med danske montører og løs-
ningsleverandører skabes kontakter til vigtig viden og
der indlejres ny viden i Danmark i mediebyen.

Kilde: Bearbejdning af Birgitte Rasmussen og Anne Skjerning i ’Pilotstudie af
forudsætningerne for udvikling af en kompetenceklynge blandt danske aktø-
rer relateret til live-event teknologi med særligt fokus på lys og lyd. Risø janu-
ar 2005

HISTORIEN OM ET FRODIGT MUSIKMILJØ
OG EN TEKNOLOGISK STANDARD, DER
HOLDER ENDNU

I 1970-erne var Århus en by med to markante
spillesteder, Vestergade 58 og Jazzhus Tagskæg-
get. Jeg var så heldig at høre til husmusikerne på
begge. Vestergade 58 var, med guitaristen fra
Spillemændene, Ole Berg i spidsen, blevet til
Musikernes Hus først i 70-erne. I forhuset lå
’Musikernes Kontakt’, hvor basunisten Palle Ager-
gård bookede grupper som Shit & Chanel, Holger
Laumanns Tears, Saratoga og Jackie Boo Flight,
hvis bassist, Kresten, i øvrigt blev daglig leder af
Vestergade 58. Jo, musikerne kunne både regne
og skrive i Århus, og byen var et fornemt eksem-
pel på et kreativt miljø, som selv tog ansvar for
arbejdspladser og formidling. 
V58 var den naturlige scene for rock-, folk- og
fusionsmusikken. Så der spillede vi alle sammen.
Men min gruppe, Folkstow, fik også foden inden
for på Tagskægget, idet den navnkundige jazz-
husejer, Peter Max Hansen, havde indset, at der
ikke var publikum til den rendyrkede jazz hele
ugen igennem. Så fik Odderen, Palle Cigar og
Roly Pellegrini en fridag. Østjysk Musikforsyning
med Bønne og HC Vartenberg sørgede sammen
med os for afvekslingen. Jeg husker tydeligt en
kontrakt på 2 jobs – om ugen – på Tagskægget
igennem året 1976. 

Hvorfor nu al den nostalgiske storytelling, vil
nogen måske spørge. Fordi grundstene bliver
lagt og innovationer skabes i deres tid og
sammenhæng. Derfor er historien om TC
Electronic også historien om et livskraftigt Århu-
siansk Musikmiljø i 1970-erne, som tiltrak og
inspirerede to unge ingeniører. Hvis ikke dét miljø
havde stimuleret John og Kim, havde de måske
udviklet snegletransportører til landbruget i ste-
det for? Nu til sagen.

fortsætter side 80 ...
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... fortsat fra side 79

Som alle de andre guitarister i 1970-erne havde
jeg også en forvrænger- og en wahwah-pedal.
Men i 1970-erne kom nye effekter til landet. Først
en phaser, som på forunderlig vis skabte en fylde
i lydbilledet, som kunne lede tankerne hen på
Hammond-orglet, udsat for Leslie-højtaler. Nu
bare for guitar. Phaseren er en modulator, der
inden for et givet hertzområde og med en variabel
påvirkningsgrad, påvirker lydsignalerne og breder
klangen ud.
De amerikanske pedaler dominerede. Især den
store orangelakerede MXR, blev pushet dygtigt af
Erik Bjerre i Super Sound. Jeg sparede penge op
til en phaser og det rygtedes. Videndeling er som
bekendt en vigtig forudsætning for innovation.
Men gennem vores plakatlayouter, John, blev jeg
en dag introduceret til to brødre, som gerne ville
vise mig en anden mulighed. Brødrene var John og
Kim Riishøj og den første demonstration fandt
sted på John’s kontor. Pedalen var helt anderledes
end den store, vulgære skrig-orange MXR.
Brødrenes pedal var flad, sort og meget mindre.
Alt var enkelt og funktionelt designet. Det var som
om, at alt overflødigt fedt var skåret af den. Lidt
skuffende ved første øjekast.
Den var også en kende ’tynd’ i lyden. Den farvede
ganske enkelt ikke så meget som MXR’en. Så jeg
var i tvivl og sagde, hvad jeg mente om det til brød-
rene. To uger efter kom de til Tagskægget, hvor vi
spillede og bad mig prøve den nu. Den var blevet
bedre, men der var stadig en forskel. Efter et par

afteners prøvespil, opdagede jeg, at det, jeg troede
var manglende effekt – i virkeligheden var klarhed 
og distinktion. Der var mere tilbage af min Les Paul,
når den efter at have være igennem brødrene
Riishøjs pedal, blev sprøjtet ud af Fender Twin’en.
Så de mange penge, som pedalen kostede i 1975
blev lagt i Kim og Johns kasse og de næste måne-
der blev der spillet med flyvende udskiftning:
Brødrene mødte op på Tagskægget under koncer-
terne og i pausen blev pedalen skiftet ud. ’Vi har
lige givet den en tand med hensyn til det og det’,
eller ’Der er kommet en bedre afbryder på nu’, lød
det. Og jeg gav respons og var glad når min pedal
blev lidt bedre.

Året efter, i 1976, var TC Electronic en realitet. Og
selv om jeg var den første kunde, har jeg aldrig
fået at vide, hvad bogstaverne TC står for eller
betyder.
Men i mellemtiden er TC er blevet til en vaskeæg-
te global succeshistorie, som producerer signal-
behandlingsudstyr og digitale processorer, som
indgår i 90% af al professionel lyd overalt i verden,
såvel touring som i studiet. Men det er en anden
historie, som man må gøre sig bekendt med på
www.tcelectronic.com 

TC Electronics relancerer for øvrigt i 2006 hele
deres analoge pedalserie fra 1970-erne og 1980-
erne. By musicians demand. Men TC har for længst
forladt den analoge videnplatform, som pedalerne
bygger på. Så pedalernes fortsatte udvikling er
outsourcet til et andet dansk ’pedal- og effektfir-
ma’, T-Rex, hvis pedaler er ved at få tag i et marked
udenfor Danmark. Den fysiske produktion er
naturligvis i Østen. 
På mit pedalbræt er nu, anno 2006, monteret en
TC Chorus-Flanger. Den ligner på en prik den før-
ste phaser som jeg købte i 1975 og meget af den
analoge indmad, er efter sigende også genbrug.
Den standard, som brødrene Riishøj satte for 30 år
siden var så høj, at den holder endnu. Tak for det.

Flemming Madsen, projektleder Kultur & Kommunikation. 
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Andre brancheeksempler på positiv overlapning
og videnoverførsel

• Pladeselskabets primære viden- og kompe-
tencebase består af evnen til at spotte og 
udvikle musikalsk og kompositorisk talent, få 
dette produceret, lanceret og afsat i markedet. 
Pladeselskabet udvikler, producerer, markeds-
fører og sælger musikken i form af enten fysisk
produkt som CD’er eller som IPR via rettighe-
der til at udnytte musikken i mobiltelefoner til 
ringetoner, film-, reklame- og TV-rettigheder 
med videre. Endelig er salg via downloads over 
nettet eller trådløst blevet et marked for 
selskaberne. Pladeselskabets kernevirksomhed
bevæger sig i stigende grad ind på områder, 
som involverer forskellige former for lydtek-
nologier og pladeselskabet skal producere sine
produkter til forskellige teknologiske platforme.

• Kunstnerne, musikernes, kernekompetencer er 
naturligvis at kunne skabe og fremføre musik. 
De moderne rytmiske musikere betjener sig 
ofte af en betragtelig og avanceret teknologi 
for at opnå deres mål om en bestemt lyd og 
lydkvalitet. Musikerne indspiller i lydstudiet eller
i radio- og TV-studiet og præsenterer deres 
musik live ved koncerter, på turne, festivals med
videre, hvor der ofte er store professionelle 
lydanlæg til at sørge for publikumsoplevelsen. 

De må betegnes som professionelle brugere af
teknologierne og indgår ofte i udviklingen af 
nye modeller som testere og meddesignere.

• Det er spillestedets/eventens opgave at sørge 
for anlæg i form af public address-systemer og 
backline (instrumenter og forstærkere) til 
kunstnerne. Der er en interesse i at kvaliteten 
er så høj som mulig til en konkurrencedygtig 
pris. I de senere år er der kommet fokus på at 
sænke lydtrykket ved fordeling af lyden i 
rummet eller omkring den udendørs scene. Den
erfarne tekniske chef på en festival, i et kultur-
hus eller lignende, møder hver dag de 
professionelle brugeres repræsentanter i form 
af lydmænd i bands på turne, scene- og 
tonemestre ved teater- og musicalproduktioner.
Han (vi skønner at mere end 95% af det 
lydtekniske personale i Danmark er af hankøn) 
vil opleve en serie af reaktioner på forskellige 
forhold, rumakustiske, udstyrsmæssige, service-
mæssige, og vil derfor kunne assistere med 
brugerdreven innovation som ’repræsentant’ for
en række essentielle brugerinteresser.

• De professionelle brugere, udlejere eller 
installatører, leverer løsningerne til festival eller 
kulturhus, enten som lejeløsning eller i form af 
en fast installation. I begge tilfælde fordres 
viden om akustik, transducer- og signal-
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behandlingsteknologier for at kunne rådgive og
dimensionere korrekt . Endvidere at være i 
stand til at løse tekniske problemer på stedet. 
Der er fra udlejerne en stor interesse i, at 
teknologierne fungerer stabilt og er holdbare, 
derfor vil producenterne kunne få en meget 
kvalificeret feedback fra hyppige og 
professionelle brugere.

• I audio-detailhandlen rådgiver man kunden om 
valg af udstyr til TV-stue og stereoanlæg, 
hvorpå CD’en kan afspilles derhjemme. Hvis 
ikke man sælger en IPOD eller andet form for 
transportabelt afspilningsudstyr med lagring på 
chips. Den gode rådgiver kan identificere 
kundens behov og ved noget om det udstyr, 
han sælger, så der kan opnås et optimalt match 
imellem kundebehov og udstyr. Virksomheden 
Audionord, som ejer Danmarks HiFiKlub, er et 
eksempel på en integreret produktions- og 
detailvirksomhed. Audionord kan betegnes som
en værdi- eller holdningsbaseret virksomhed, 
som samtidig med, at de reklamerer for 
produkterne, også markedsfører det generiske 
begreb, ’God Lyd’. Selvfølgelig er det også en 
del af markedsføringen, men kæden har internt
formuleret krav til sin produktkvalitet og til sine 
sælgeres kompetencer og viden om lyd og 
teknologi, som tyder på, at det er mere end 
smart markedsføring. Endvidere ejer Audionord 
producenterne NAD (forstærkere & receivere) 
og DALI (højtalere), hvor man foretager 
udvikling og produktion.

Kernekompetencerne for alle disse brancher, er nogle
andre end de stringent lydteknologiske og ingeniør-
mæssige. Men der er en høj grad af brugerforståelse
omkring forskellige former for udnyttelse og fremfø-
relse af musikken, herunder viden om hardware og
software samt en kontakt med slutbrugeren, som bliver
mere og mere betydningsfuld i udviklingen af fremtidi-
ge produkter.

Derfor knytter der sig en vigtig interesse for og viden
om lydteknologier og lydkompetence fra spillesteder,
udlejere, pladeproducenters, musikeres med fleres
side.

I opbygningen af et dansk lydteknologisk innovations-
system, er grupperne af professionelle brugere og virk-
somheder uhyre vigtige at få med.

Vi vælger dog med undtagelse af virksomheden

Audionord, ikke at medtage disse i den økonomiske
opgørelse over lydteknologiernes betydning.

6.3 INNOVATION & KREATIVITET

Der er altså hårdt brug for innovation og kreativitet,
inden for alle brancher.

Innovation er overalt på den vestlige verdens dagsor-
den. Således også på regeringens Globaliseringsråds
og på Huset Mandag Morgens Innovationsråd.

‘Det bliver ikke os, der kommer først med den
nye microchip, der revolutionerer verden. Vi skal
heller ikke regne med at konkurrere på standar-
disering. Danske virksomheder skal derimod
arbejde langt mere med brugerdrevet innovation,
hvor det ikke er den nye store opfindelse, der tæl-
ler, men ny viden om, hvad kunder har af behov.
Vi skal gå ud på markedet og se, hvad der er af
behov, og så skal vi skabe nye produkter, der
bedre end alle andre produkter opfylder behove-
ne, og vores uddannelse skal give de studerende
de nødvendige evner til at bidrage til den udvik-
ling.’

Direktør Anders Hoffman, 

Erhvervs- og Økonomiministeriets Forskningsenhed, FORA.

Alle er enige om betydningen og nødvendigheden.
Men hvad er det for en type innovation, der er brug for?

Brugerdrevet innovation, design drevet, forsknings dre-
vet eller teknologisk drevet innovation? 

Der er ikke tale om enten-eller, men både og.

En moderne virksomhed, som konkurrerer på de glo-
bale markeder, må kombinere alle discipliner og former
for innovation for at fastholde konkurrenceevnen.

Det er ikke vor opgave i denne rapport at foreslå inno-
vationsstrategier for de danske virksomheder og
brancher, men vi har i det følgende samlet udsagn, ana-
lyser og iagttagelser, som kan tjene som inspiration.
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6.3.1 INNOVATION ER IKKE KUN 
TEKNOLOGISK
Birgitte Rasmussen, Risø, skriver i pilotstudiet omkring
udvikling af en kompetenceklynge relateret til liveevent
teknologi41 om innovation:

”… a new and better way of organizing the pro-
duction and marketing of new and better products
thereby implying a wide array of firm activities” 42

Innovationsbegrebet skal dermed ikke forstås tra-
ditionelt som en lineær proces fra forskning til
invention og produktion. Det skal derimod ses som
en interaktiv læringsproces, der er formet af den
kulturelle, geografiske og historiske kontekst, den
finder sted i. 

Endvidere skal innovationsbegrebet ikke kun for-
stås som teknologisk udvikling, der især er relevant
for hightech brancher som IKT og bioteknologi.
Innovation skal forstås som udvikling i bred for-
stand, hvilket både indebærer udvikling af produkter
og processer samt organisatoriske forandringer. 

Undersøgelser viser, at traditionelle og lavteknolo-
giske brancher er nødt til at være lige så nyska-
bende som videntunge og højteknologiske branc-
her. Dermed er håndtering af innovationsprocesser
relevante for alle virksomheder uafhængigt af
branchemæssige tilhørsforhold.43

Uforudsigelig med krav om indsats
Innovationsprocesser er kendetegnet ved, at resul-
tatet ikke er forudsigeligt. Deltagerne i et innova-
tionsnetværk udfordres dermed til at turde kaste
sig ud i et forløb uden at vide, hvad det vil føre til.
Der findes ingen garantier for, at innovationspro-
cesser giver et brugbart resultat, fordi udviklings-
og læringsprocesser er dynamiske, komplekse og
uforudsigelige. Derfor kræves en indstilling fra del-
tagerne, som gør op med idéen om, at innovationer
kan designes og planlægges gennem en nul-fejls
model, hvor man søger sikkerhed frem for dristig-
hed. Der kræves derimod en erkendelse af, at for-
løbet indebærer overraskelser, skuffelser, at gamle
idéer vrages til fordel for nye, og at der er skiften-
de interesser samt mulig udskiftning af deltagerne
i processen. 

Trods usikkerhedsfaktoren kræver innovationsfor-
løbet samtidig en indsats fra hver enkelt deltager,
hvis man ønsker at få del i en mulig gevinst. Uden
indsats – ingen gevinst. 

Kodificeret og tavs viden 
Innovationer er ny viden, som er en blanding af
såkaldt tavs og kodificeret viden. Tavs viden er en
vidensform, som ikke kan skrives ned, og dermed
ikke kan overføres uafhængigt af den eller de per-
soner, der besidder den. Denne form for viden er
endvidere karakteriseret ved at være integreret
kulturelt og socialt.

Modsat er kodificeret viden karakteriseret ved at
kunne fremstilles via generelle tegn og koder og
overføres uafhængigt af den eller de personer, som
har produceret den. Det gør sig typisk gældende
for videnskabelig viden, som er fremstillet i rappor-
ter el.lign. gennem anerkendte og formaliserede
metoder. 

Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at begge for-
mer for viden indgår i enhver innovationsproces.
Det betyder, at innovationer altid rummer et kodifi-
cerbart og et ikke-kodificerbart element. I relation
til bestræbelserne på at skabe unikke og ikke-
kopierbare spidskompetencer er det specielt den
sidste del, der er interessant, fordi det tavse ele-
ment er mest ”sticky”. 

6.3.2 SAMMENHÆNGSKRAFT 
OG KRITISK MASSE
Erfaringerne fra en række klyngestudier viser, at
tillid og fælles normer blandt deltagerne er grund-
læggende for, at de enkelte virksomheders inter-
esser kan forenes til en fælles interesse. Det kræ-
ver, at deltagerne er indstillet på indgå aftaler om
arbejdsfordeling og afsætte de nødvendige res-
sourcer dertil. Opbygningen af en kompetence-
klynge er en langvarig proces. Det kræver derfor,
at deltagerne har tålmodighed og overskud til at se
ud over kortsigtede økonomiske interesser til for-
del for strategiske satsninger med langsigtede
resultater for øje.44

41. Rasmussen og Skjerning Pilotstudie af forudsætningerne for udvikling af en kompetenceklynge blandt danske aktører relateret til live-event teknologi med
særligt fokus på lys og lyd. Risø januar 2005 
42. Asheim, B.T.; Coenen, L.; Svensson-Henning, M. (2003). Nordic SMEs and Regional Innovation Systems, Nordic Industrial Fund. 
43. Ibid.
44. Ibid.
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Hvis et innovationsnetværk eller en samarbejdsre-
lation skal udvikle sig til en klynge, er der behov for
en sammenhængskraft, der binder aktørerne sam-
men over tid. En væsentlig forudsætning for denne
sammenhængskraft er, at der opstår en ”kritisk
masse” af relaterede virksomheder. Kritisk masse
betyder tilstrækkelig volumen målt på arbejds-
pladser, antal virksomheder og omsætning. 

Dette tal vil variere meget fra klynge til klynge.
Kernen er imidlertid, at den kritiske masse opstår,
når et netværk eller en klyngedannelse begynder
at opnå en selvforstærkende effekt, fordi nye med-
arbejdere, virksomheder og investorer automatisk
søger dertil. Når en klynge først har opnået denne
effekt, er den nået ud over den første kritiske fase
og er blevet særdeles stærk.45

En anden væsentlig forudsætning for sammen-
hængskraft er kontinuerlig adgang til kvalificeret
arbejdskraft. Det afhænger af klyngens institutio-
nelle rammebetingelser, da det er myndighedernes
opgave at sikre uddannelse af den rette arbejds-
kraft. Bl.a. derfor er det nødvendigt, at klyngerne
har politisk opbakning.’

Kilde: Birgitte Rasmussen, Pilotstudie af forudsætningerne for udvikling af en
kompetenceklynge blandt danske aktører relateret til live-event teknologi
med særligt fokus på lys og lyd. Risø januar 2005.

6.3.3 BRUGERDREVET INNOVATION: FRA
CUSTOMMADE TIL CUSTOMERMADE46

Første runde af sourcingen var den fysiske og industri-
elle masseproduktion, som siden midten af 1970-erne,
er rykket til lavtlønslandene. 

Næste runde ramte IT-funktionerne, der i første runde
blev outsourcet til indenlandske eller globale special-
virksomheder, der hostede, vedligeholdte og opgrade-
rede både udstyr og personale. IT-funktionerne er ikke

alene flyttet ud af de store virksomheder, de er i mange
tilfælde også på vej mod øst til lande som Indien og
Pakistan, der har uddannet et stort antal IT-ingeniører
og programmører, der kan konkurrere med den hjemli-
ge arbejdskraft.

Meget tyder på, at næste outsourcingbølge bliver
design- og produktudviklingsfunktionerne i de vestlige
virksomheder. Disse outsources til markedet selv og
bliver lagt i hænderne på – kunderne og brugerne.
Hvorfor? Fordi sådan vil de kommende generationer af
forbrugere have det – og fordi det er god forretning.
Harward Business Review har påvist, at hvis ideerne til
nye produkter kommer fra kilder udenfor virksomhe-
derne selv – så skabes der mere omsætning. Den
amerikanske dagligvaregigant Procter & Gamble har
sat sig som mål, at mindst 50% af alle nye produkter,
skal komme fra andres produktideer, for eksempel
kunderne samt gennem samarbejde og netværk.

Forbrugeren og kunden bliver co-developer i kommer-
cielle innovationsprocesser. Reiniers Evers fra firmaet
treendwatching.com taler om den unge forbruger som
generation c, c for content. De har ikke kun energien
og lysten, men også værktøjerne til at være kreative og
medskabere på det, de forbruger og anvender. Man
kalder det også remix-kulturen.

To dage efter at Sony’s Playstation PSP kom på gaden,
havde en række remixere udenom Sony videreudviklet
produktet, så det også kunne anvendes til at se TV og
chatte på.

Opgaven for virksomhederne i en sådan kultur er for
det første at åbne produkterne op og give forbrugerne
mulighed for at deltage. Thorvald Linus lagde sit styre-
system, Linux, ud som en åben kode, og det er siden
blevet innoveret og forbedret med en styrke, som har
været uendeligt mange gange stærkere end det, han
ved selv at iværksætte inden for rammerne af ophavs-
ret, kunne have formået.

45. Erhvervsfremmestyrelsen, 2001.
46. Konferencen ’Kunderne overtager’, Innovation Lab 2006, http://www.innovationlab.dk/sw13646.asp, samt interview med Reiniers Evers i Børsen, november
2005.
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Wharton University of Pennsylvania, USA skriver
blandt andet følgende om ’sande, kundecentrerede
virksomheder ’ (fremhævelserne er vort valg) i sit
nyhedsbrev, december 200547:

• They conceive of themselves not as a 
group of products, services, territories, or 
functions, but as a portfolio of customers. 

• They know how much money they make 
or lose with each of their customers or 
customer segments, and they understand 
why. 

• They understand the different needs of 
different customers and group them into 
operational customer segments and 
sub-segments based on common needs. 

• They thrill their customers by delivering 
knockout value propositions that 
competitors cannot match.

• They continually innovate by evolving their 
customer segments and sub-segments, 
and improve their value propositions as 
customer needs change. 

• They create a competitively unassailable 
customer innovation advantage based on 
a customer R&D model grounded in 
continual experimentation at key 
customer touch points. 

They understand in precise analytic terms exact-
ly how their different customer relationships con-
tribute to — or subtract from — the total value of
the firm. Because they manage their customer
portfolio on this basis, they know what to mana-
ge and where to invest in order to create sustai-
nable, profitable growth and drive outstanding
share price performance over time.

BRUGERDREVET INNOVATION

‘William Demant og Oticon er grundlagt på bru-
gerbehov. Urmageren og symaskineproducenten
Hans Demant's kone, Camilla, var tunghør og
Hans var en dygtig handelsmand. I 1904 startede
Demant importen af amerikanske høreapparater
og hermed var eventyret begyndt. Senere
begyndte sønnen William en egenproduktion og
da den offentlige danske høreforsorg udvikledes
i 1950'erne, blev det startskuddet til opbygning-
en af en dansk industri, som i dag har en global
markedsandel på cirka 42%. Brugerbehov, han-
delstalent og dansk sundhedspolitik har været
afgørende for udviklingen.'

Joel Beilin, udviklingsdirektør i Oticon A/S

6.3.4 INNOVATION OG KREATIVITET – RAM-
MEBETINGELSER OG PRÆSTATIONER
Når man i regeringen og de kommende regioners
vækstfora taler om udvikling og vækst – og det gør
man meget i disse år – så taler man om rammebeting-
elser og præstationer. Man skal forbedre præstationer-
ne gennem en indsats for rammebetingelserne, og det
vil først og fremmest sige de drivere, som er defineret
af den europæiske økonomiske samarbejdsorganisa-
tion, OECD. De af OECD fastlagte vækstdrivere er 

• Menneskelige ressourcer
Præstationer: Arbejdsstyrkens uddannelses-
niveau og arbejdsmarkedsmæssige erfaring.
Rammebetingelser: Adgang til uddannelse, en
given lokations attraktivitet og tilgængelighed.

• Innovation
Præstationer: Virksomhedernes innovations-
grad, dvs. hvor mange produkter er nye i de 
seneste tre år, hvor meget samarbejdes med 
forskning og universiteter.
Rammebetingelser: adgang til kapital, 
forskning, har man kompetencerne?

• Iværksætteri
Præstationer: hvor mange nyetableringer er 

47. Selden & Colvin, ’Angel Customers and Demon Customers, Penguin 2004.
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der tale om, hvor stor er overlevelsesgraden, 
er der tale om vækstiværksættere? 
Rammebetingelser: erhvervsservice & 
rådgivning, kapital, iværksætterkultur, 
entrepreneurship og intrapreneurship.

• Informations & kommunikationsteknologi
Præstationer: grad af integration og 
anvendelse i virksomhedernes produktion, 
forvaltnings- og borgeranvendelse.
Rammebetingelser: højhastighedsnetværk, 
IT-kompetencer, uddannelse.

Man vil med en smule god vilje, kunne læse en del af
denne rapports konklusioner og betragtninger ind i
disse rammebetingelser. 

Alle kan være enige i ønsket om at fremme innovation,
som har en særlig plads blandt driverne, fordi den ska-
ber vækst og økonomisk udvikling i virksomhederne.

Alle er enige i, at de menneskelige ressourcer er de,
som driver innovationen fremad.

Anvendelse af IKT er ikke til at komme udenom og vi
har brug for flere iværksættere.

Spørgsmålet er hvordan, og om det er nok?

Spørgsmålet er, om ikke blot den lydteknologiske
klynge, men hele det danske erhvervsliv, har brug for
andre, mere raffinerede, mere sofistikerede drivere,
hvis vi skal holde os foran i kapløbet med nationer som
USA, Kina, Indien og Pakistan?

Alene det forhold, at det er standard-drivere fra OECD,
bør få os til at lede efter noget, hvormed vi kan diffe-
rentiere os. Ingen virksomhedsleder med fornuften i
behold, ville alene styrke sin konkurrenceevne ved en
indsats, som lignede alle andres.

Så OECD-driverne skal snarere betragtes som en
basis, et grundlag som bare skal være der, og som der
kontinuerligt skal gøres en indsats for at forbedre over
hele linien. Uden diskussion.

6.3.5 KREATIVITET SOM DRIVER 
OG RAMMEBETINGELSE
Vi kobler i denne model kreativiteten på som den femte
rammebetingelse i OECD’s model, der tager sigte på
den regionale konkurrenceevne og derfor naturligvis
ikke blot kan overføres til en givet branche eller klynge.
Men der er dog en del fælles træk.

Kilde: OECD’s model i Copenhagen Economics bearbejdelse +vor tilføjelse af kreativitet som femte rammebetingelse
©Kultur & Kommunikation 2006.
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Et af problemerne med at anvende kreativitet som dri-
ver, er naturligvis, at der ikke findes indikatorer og data,
som kan anvendes til at foretage målinger af præsta-
tioner og rammebetingelser.

Vi tror ikke desto mindre, at det er udfordringen og
opgaven, netop at bevæge sig ud i felter, som ikke nød-
vendigvis kan måles eller afkodificeres 100%. Kun
herved kan de danske virksomheder forblive urørlige
for deres konkurrenter.

I det følgende kommer vi med nogle signalementer af
centrale forhold i forbindelse med innovation og krea-
tivitet.

6.3.6 HVORDAN SKABER MAN KREATIVE
MILJØER OG KLYNGER?
Undersøgelser af vækst-vulkanen Silicon Valley og
hvad, der kan forklare den enorme innovations- og ska-
berkraft, som dette område tilsyneladende besidder,
peger på stedets tiltrækningskraft overfor kapital, etab-
lerede virksomheder på udkig efter nye ideer samt ikke
mindst: 

’De bedste hoveder’, altså de mest kyndige eksper-
ter, som er krumtappen i innovation og nye opfin-
delser. 

Hvorfor er Silicon Valley så interessant for eksperter-
ne? Ud over klimaet og en god løn er der tale om:

• Eksperten oplever at der er et marked for 
talent, at han/hendes ekspertise er efterspurgt.

• Der er en kritisk masse inden for et givet 
videnfelt/branche.

• Ovenstående gør specialisering og mobilitet 
mulig

Endvidere angives: 
• De uformelle netværk
• Det urbane miljø og kulturtilbud48

Bind de lydteknologiske miljøer sammen
De danske lydteknologiske virksomheder befinder sig i
high-end delen af den globale produktion og indtager
her ledende positioner inden for hver deres felt.

For at bevare konkurenceevnen skal de tiltrække ver-
dens bedste viden. Det betyder, at man skal konkurre-
re om attraktivitet overfor de ledende eksperter med
virksomheder over hele kloden, for eksempel med
Silicon Valley, hvis det gælder programmører og ingeni-
ører.

Ingen dansk virksomhed og næppe heller nogen inter-
national er i stand til på egen hånd at skabe en til-
strækkelig kritiske masse af faglige miljøer, specialise-
rings- og læringsmuligheder. 

Det betyder, at danske lydteknologiske virksomheder i
relation til ’kritisk masse’ må definere sin attraktivitet
som en delmængde af en lydteknologisk klynge, hvis
geografiske base er hele Danmark.

Så kandidaten ikke oplever, at hans/hendes verden og
karriere starter og ender i Struer, Aalborg, Hørsholm
eller Taastrup, hvis man tager arbejde dér. Men tværti-
mod oplever, at der inden for forholdsvis korte afstan-
de findes muligheder for specialisering og mobilitet i
det forholdsvis nære miljø, som Danmark må siges at
repræsentere i forhold til de store afstande inden for
for eksempel USA og mellem de internationale miljøer.

Oplevelsen af at være midt i et stort miljø kan forstær-
kes af initiativer og aktiviteter omkring lydteknologier i
form af netværksaktivitet, møder, konferencer, delta-
gelse i tværsektorielle, lydteknologiske projekter med
videre, som eksperten inkluderes i. 

6.3.7 KREATIVITETEN SOM 
RAMMEBETINGELSE

’I doubt there will ever be a formula for producing
creative individuals. But we can help people locate
a domain for which they are suited and help them
master it. We can encourage students to confront
rather than run away from challenges, to gain plea-
sure for exploring the unknown, to mix with indivi-
duals different from themselves. We should also
provide periodic obstacles, frustrations, even
defeats and help the aspiring creator to deal with
these…49’ 

Hjerneforskeren Howard Gardner

48. Silicon Valley Cultural Index, 2002.
49. Artikel i netmagasinet ’Everyday Creativity’ 2005.
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Hvad er kreativitet?
Selve begrebet rejser en masse spørgsmål: 

Hvad er kreativitet? Hvornår er mennesker kreative?
Hvad er de ideelle betingelser? Hvad er et kreativt
miljø? Eller virksomhed?

Er kreativitet altid godt for mennesker?

Hvor kommer kreativiteten fra? Er kreativitet en med-
født gave? Et resultat af hårdt arbejde? Kan kreativitet
læres? 

Især det sidste spørgsmål optager såvel forskere som
virksomhedsledere: hvordan gør jeg mine medarbejde-
re mere kreative, så innovationen kan øges?

Der findes ingen formel eller svar på det, jævnfør
Gardner øverst i dette afsnit. Men der er forsket og
skrevet meget, siden psykologer50 og hjerneforskere i
midten af det 20. århundrede begyndte at beskrive
konvergens og divergens i forhold til menneskets tæn-
kemåder samt forskellene på højre og venstre hjerne
halvdel. 

Det følgende bygger på en artikel af Kresten Schultz
Jørgensen i Politiken, august 2005, som er bearbejdet.

’Fra en mere videnskabelig synsvinkel bygger kre-
ativitet snarere på hårdt arbejde og en række 
faktorer, der kan rubriceres i tre kategorier:

Det omgivende miljø
Individets indre drivkræfter
Personligheden.

Hvad angår indre og ydre forhold, er mennesker i
almindelighed motiverede af begge dele. Ydre for-
hold, som behov for bekræftelse og belønning i et
miljø med store frihedsgrader. Indre forhold som
behovet for harmoni, selvrealisering, nysgerrighed,
erobrertrang m.m. Mennesker som primært er ind-
restyrede, synes som hovedregel mere kreative end
andre, al den stund at ydrestyrede mennesker har
en tendens til at vælge sikre og afprøvede løsning-
er. Hvad angår personligheden synes evnen til at
håndtere kontraster at være central. Kreative ideer
opstår ikke som lynnedslag. De opstår i en proces,
hvor det kreative menneske i lange perioder hånd-
terer oplysninger, der tilsyneladende ikke peger i
samme retning, for først til allersidst at lægge sig
fast på en løsning…… 

Det kreative menneske arbejder altså på måder,
som går mod sædvanerne i de fleste organisationer.
Han eller hun lægger sig først fast på resultatet til
sidst. 
Accepterer forhindringer fordi de er produktive og
er ret ligeglad med belønning og anseelse, fordi
processen bærer lønnen i sig selv…………
Kreativiteten kan findes overalt, hvor de menneske-
lige og sociale betingelser er tilstede og dens resul-
tat kan være både tanken, produktet og måden,
som mennesker er sammen på.’

Hverken Gardner eller Schultz-Jørgensen har nogen
opskrift på, hvordan man med garanti kan fremme kre-
ativitet. Det er risikofyldt og uden garanti for gevinst.

At arbejde med at fremme kreativitet frem for færdig-
heder starter naturligvis med vor opdragelse og skole-
system. Det er en stor diskussion, som i disse år føres
overalt i samfundet. Pisa-undersøgelser medfører nye
krav til folkeskolen. Det kalder på kommentarer fra
erhvervsliv og politikere. Debatten kryber op i universi-
tetsverdenen, hvor personlighedsdannende intermez-
zo’er i den unges liv som fjumreår og højskoleophold,
skal væk.

Det synes som om, at pendulet for øjeblikket svinger
modsat af det, som dette afsnit argumenterer for.

Det er ikke vor opgave at diskutere politik her, men vi
slutter med et citat fra én af vore ledende ehvervslede-
re i Danmark, Niels Due Jensen samt den underfun-
dige Howard Gardner, som udstiller dilemmaet: skal vi
stræbe efter stjernerne eller æblerne på træet lige
ovenover os?

Vil vi være kreative med stort K eller lille k?

’Der er behov for nytænkning i folkeskole med
fokus på at uddanne unge til vidensamfundet
og ikke til fortidens industrisamfund. Skolen
skal lægge vægt på de kreative kompetencer.’

Koncernchef Niels Due Jensen, Grundfos i kommentar til

regeringens velfærdsudspil 2006.

50. F.eks. J.P. Guilford i artiklen i American Psycologist 1950.
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Lille k eller stort K?
Howard Gardner skriver i artiklen ’Everyday Creativity’’,
om det store K og det lille k. 

Mennesker med det store K er folk som Einstein, Da
Vinci, Picasso, Crick og Watson (DNA-modellens opfin-
dere). Genier, som har præsteret det ekstraordinære
og som har sat sig spor i historien.

Det lille k er hvermands eje og udøves i alle aspekter
af vort liv og arbejde. Kreativitetsforskning indenfor
psykologi og sociologi synes mest at have beskæftiget
sig med det lille k, selv om det er det store K, som er
interessant ud fra en økonomisk synsvinkel.

Hvordan kan man så vide om man er lille k eller stort
K? spørger han på læsernes vegne. 

Tjah. Den dårlige nyhed er, at det tager rigtig lang tid,
ja ofte mere end et liv, jf. geniers posthume anerken-
delse, at konstatere om man vitterlig er et kreativt geni.

Det gode er, at fordi det tager så lang tid, kan vi aldrig
med sikkerhed vide, at vi ikke er kreative genier.

Så det er ikke noget alternativ til at blive ved med at
prøve.

Ingen viden, vi har i dag, kan med sikkerhed afgøre om
et menneske er kreativt eller en opfindelse vil blive en
global blockbuster eller falde stendød til jorden.

Keep trying.
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BILAG 1: INTERVIEWS

Interviews er gennemført i tre runder og har omfattet i
alt 31personer.

Oktober 2003
August-december 2004

September – oktober 2005 Jan Voetmann, DELTA 
& Flemming Madsen, 
Kultur & 
Kommunikation

Ved de to første interviewrunder var fokus på de virk-
somheder, som medvirkede i Musicon Valley Vækst-
miljø., suppleret med enkelte andre. Interviews påbe-
gyndtes i 2003 og blev af hensyn til aktualiteten, gen-
taget i 2004, umiddelbart før rapporten blev sammen-
skrevet.

Vi har i alle interview-runder benyttet det kvalitative
interview, ”hvis formål er at indhente beskrivelser af
den interviewedes situation med henblik på en kvalita-
tiv tolkning af meningen i de beskrevne fænomener .
Metodisk er det kvalitative interview ”halv-struk-ture-
ret”, det gennemføres efter en interviewguide, som er
fokuseret på bestemte temaområder og kun i mindre
grad indeholder eksakte formuleringer af spørgsmål.
Denne interviewform sigter primært på at opnå øget
viden om og forståelse af fænomener i den interviewe-
des situation og ikke mod at påvirke den interviewede
i den ene eller anden retning. Interviewet sigter mod
beskrivelse af specifikke situationer og handlingsforløb
i den interviewedes erfaringsverden. Det er ofte van-
skeligt at pege på entydige udsagn på basis af en
interviewundersøgelse. Nærværende projekt omfatter
relativt få interviewede personer, og det skal derfor
understreges, at eventuel fortolkning og anvendelse af
resultaterne skal foretages med varsomhed.”51

Resultaterne fra disse interviews blev opsummeret i
rapporten ’Pilotstudie af forudsætningerne for udvik-
ling af en kompetenceklynge blandt danske aktører
relateret til live-event teknologi med særligt fokus på
lys og lyd’. I denne konkluderes: 

PILOTSTUDIETS HOVEDKONKLUSIONER
OM MUSICON VALLEY

Af analysen fremgår det, at Musicon Valley Vækst-
miljø og danske aktører inden for live-event som hel-
hed ikke aktuelt kan betegnes som en eksisterende
eller begyndende kompetenceklynge. Årsagerne er
følgende: 

• Der kan ikke identificeres en klar, fælles 
spidskompetence.

• Kravet om kritisk masse i form af et tilstræk-
keligt antal virksomheder, medarbejdere og 
omsætning kan ikke opfyldes tilstrækkeligt.

• Der er ikke indbyrdes ”rivalisering” mellem 
producenterne af teknologi til live-event. 
Rivalisering fremmer innovation.

• Der mangler sammenhængskraft blandt 
deltagerne i undersøgelsen i form af fælles 
identitet, perspektiv, idéer eller ydre trusler. 

Der er dog samtidig nogle overordnede træk, der
kunne pege i retning af en potentiel klyngedannelse.
De positive elementer er: 

• De producerende virksomheder har et højt 
eksportniveau.

• De danske brugere af teknologierne 
- eksempelvis DR, Roskilde Festival og 
udlejningsfirmaerne - repræsenterer et 
krævende hjemmemarked, som er en vigtig 
forudsætning for international konkurrenceevne.

• Der er relativt mange uddannelser, både ældre
og helt nye, med relation til live-event. 

• Danmark har en lang tradition for forskning 
og udvikling inden for audio.

Birgitte Rasmussen og
Anne Skjerning, Risø

51. Kvale, S. (1990). Det kvalitative interview. Valg af organisationssociologiske metoder - et kombinationsperspektiv (Appendiks 2), Ib Andersen (red.),
Samfundslitteratur, p. 215-240. Citeret fra Rasmussen og Skjerning, RISØ, Pilotstudie af forudsætningerne for udvikling af en kompetenceklynge blandt danske
aktører relateret til live-event teknologi med særligt fokus på lys og lyd. Resultaterne af denne, her i blandt interviews, indgår i nærværende rapport. Se
http://www.risoe.dk/rispubl/SYS/ris-r-1489.htm

❴
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På denne baggrund, besluttede Musicon Valley Vækstmiljø at indsnævre fokus til området audio. Ud fra dette blev
de deltagende virksomheder og forskningsinstitutioner udvalgt til den følgende runde i 2005.

INTERVIEWS

FORSKNING 
OG INNOVATION

PRODUKTUDVIKLING
OG 
EGENPRODUKTION

PROFESSIONELLE
BRUGERE

SLUTBRUGERE 
& ANDRE

Center for Avanceret Interaktivitet, Alexandra Instituttet (2005), Morten Lervig
Afdeling for Akustik, Institut for elektroniske systemer, Ålborg Universitet (2005),
Dorte Hammershøi og Keld Hermansen
Center for anvendt høreforskning, Ørsted DTU (2005), Torben Poulsen
DELTA (2004), Gert Ravn

Bang & Olufsen (2005), Søren Bech
Peerless/Tymphany (2005), Knud Thorborg
Kiss Technologies (2005), Henrik Svensson

Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S (2005), Finn Krüger Nielsen

DPA Microphones A/S (2003, 2004, 2005), Ole Brøsted Sørensen og Morten
Støve
TC Electronic (2005 + mail 2004), Mads Lybeck
Martin Professional (2003, 2004), Stig Poulsen

Nokia Network R&D Centre, Nokia Denmark A/S (2005), Peter Thorndahl
Siemens Mobile/Benq Mobile (2005), Jens Erik Pedersen

Sonion A/S/Kirk Acoustics (2005), Morten Kjeldsen

Toft og Fischer/Tocano A/S (2005), Jørgen Michelsen

Widex A/S (2005), Søren Westermann
Oticon A/S (2005), Joel Beilin
GN ReSound A/S (2005), Nikolaj Bisgård
Phonak Danmark A/S (2005), Søren Hougård
Microsound A/S (2005), Søren Louis Petersen

IO Interactive (2005), Janos Flösser
AM3D A/S (2005), Sven Vestergaard

Moto (2005), Erik Falck
DPA SoundCo (2003, 2004), Gorm Jakobsen
AV-Teknik (2003), Flemming Gyldenhammer
ComTech (2004), Peter Krumbach
Nordic (2004), Lars Aunsberg

Roskilde Festival (2004), Paul Jensen 
DR Produktion (2004, 2005), Ole Hvid Nielsen
Roskilde Bank (2004), Stig Bo Jensen
Diginet Øresund (2005), Henriette Moos
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BILAG 2: DELTAGERLISTE WORKSHOP 
29. NOVEMBER 2005 - DELTA ACOUSTICS

Dorte Hammershøi Center for Acoustics, AAU

Finn Kryger Nielsen Brüel & Kjær 

Henrik Svensson Cisco Linksys KiSS ApS

Henriette Moos Diginet Øresund

Jens Erik Pedersen BenQ Denmark Aps

Joel Bejlin Oticon A/S

Knud Thorborg Tymphany 

Leif Johannsen Sonion Horsens A/S

Mads Lybeck T.C. Electronic

Milad Kahfizadeh Tymphany 

Nikolaj Bisgård GN ReSound A/S

Ole Brøsted Sørensen DPA Microphones A/S

Peter Lyngdorf Lyngdorf Audio

Peter Thorndahl Nokia Mobile Phones R&D 

Søren Bech Bang & Olufsen A/S

Søren Louis Pedersen Microsound A/S

Søren Westermann Widex A/S

Jan Voetmann DELTA Acoustics

Flemming Madsen Kultur & Kommunikation

Astrid la Cour Kultur & Kommunikation

Birgitte Rasmussen Forskningscenter Risø
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BILAG 3: DELTAGERLISTE 
KONFERENCEN ’DANSK LYDTEKNOLOGI – EN GLOBAL STYRKEPOSITION’
16. MARTS 2006

Allan Rasmussen CAT Science Park A/S

Anders Thule Thule Audio ApS

Anders-Petter Andersson Kristianstad University

Birgitte Rasmussen RISØ

Bue Kristensen Interacoustics 

Christian Bjerrum-Niese GN Netcom Danmark A/S

Claus Backalarz DELTA

Claus Møller Petersen Carl Bro/ Acoustica 

Dan Lings HitKit ApS

Dan Stangerup, KINOVOX A/S 

Eilif Bitsch Jensen Brüel & Kjær A/S

Erik Falck Moto Audio Sales ApS

Eva Beim Jørgensen Invest in Denmark

Finn Krüger Nielsen Brüel & Kjær

Finn Markwardt, DR-Design

Finn T. Agerkvist Ørsted-DTU

Flemming Borup Svep Design Center AB

Flemming Christensen Aalborg Universitet

Flemming Guldberg Guldberg Design

Fredrik Frisk Kristianstad University

George Brock-Nannestad Patent Tactics

Gert Ravn DELTA

Gunnar Rasmussen G.R.A.S. Sound & Vibration A/S

Henriette Moos Diginet Øresund

Henrik Klebæk Spectronic Denmark A/S

Henrik Svensson KiSS Networked Entertainment

Inge Lis Kjær DELTA

Ivan Brandt IO Interactive

Jan Larsen Danmarks Tekniske Universitet

Jens Erik Pedersen BenQ Denmark Aps

Jens Hørsving HØRSVING

Jens-Peter Brodersen IO Interactive

Jesper Kaae, Ph.D.-studerende, Århus Universitet

Jesper Lilledal Sonion A/S

Joel Beilin Oticon A/S

Johan Nilsson Svep Design Center AB

Johan Säfholm Svep Design Center AB

Johnny Melby DR

Karsten Kjems Sonic branding

Kelvin Varst Varst Technology 

Kenneth Knudsen

Kim Jørgensen KS Technic

Kim Petersen Focon Electronic Systems A/S

Kirsten Marie Rasmussen Audiolistic

Klaus Bruhn Jensen Københavns Universitet

Knud Thorborg Tymphany Denmark

Kristoffer Jensen Aalborg Universitet Esbjerg

Kaare Brandt Petersen Danmarks Tekniske Universitet

Lars Kristiansen Odsgard A/S

Lars Rønn Sonion A/S

Leif Nielsen Dansk Standard 

Mads Peter Lybeck TC Electronic

Michael Ziegler IO Interactive

Mikkel Christiansen Audiolistic

Milad Kahfizadeh Tymphany Denmark

Morten Breinbjerg Aarhus Universitet

Niels Olsen Akademiet for de Tekniske Videnskaber 

Nikolai Bisgaard GN ReSound A/S

Ole Brøsted Sørensen DPA Microphones A/S 

Ole Dyrlund GN ReSound A/S

Ole Juhl Pedersen

Ole Lund Christensen Forskerparken CAT

Ole Mørk Lauridsen Terma A/S

Palle C. Hansen Copenhagen Capacity

Per Rasmussen G.R.A.S. Sound & Vibration A/S

Peter Thorndahl Nokia Mobile Phones R&D

Peter Wulff Andersen G.R.A.S. Sound & Vibration A/S

Preben S. Nielsen AM3D A/S

Rasmus Helles Københavns Universitet

Rasmus Stilling Krogh COWI A/S

René Thomsen Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling

Rikke Hadrup Osted Fri- og Efterskole

Rolf Nordahl, Aalborg Universitet København

Rune Domsten, IO Technologies A/S

Ruth Klüver Copenhagen Capacity

Simon Holm IO Interactive

Stefania Serafin Aalborg Universitet København

Susanne Bisgaard

Sven Vestergaard AM3D A/S

Søren Bech Bang & Olufsen A/S

Søren Louis Pedersen LABSound

Søren Vase Legarth DELTA

Søren Westermann Widex A/S

Thomas Bech Hansen DELTA

Thomas D. Pedersen IO Interactive

Thomas Howalt, IO Interactive

Torben Holm Pedersen DELTA

Wayne Siegel DIEM

Wolfgang Ellermeier Aalborg Universitet

Jan Voetmann DELTA, Musicon Valley

Flemming Madsen Kultur & Kommunikation, 

Musicon Valley

Astrid la Cour Kultur & Kommunikation
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Acoustics and audio in Denmark 
 
 

1. Introduction 
general information 

This background paper reflects the general opinion about acoustics as much as possible. 
However, some comments are more personal: I indicate when this is the case. 
Ideally, the purpose of this background paper is to help the participants to the technology 
foresight workshop to precise the present state of acoustics and audio in Denmark, and draft a 
vision for the next 10 years or so. The paradigm should be the Vision 2020 of the European 
research agenda. 

author  
Jean-Dominique Polack has been professor for Electroacoustics at DTU from Sept. 1999 to 
Aug. 2001. When appointed at DTU, I visited some major Danish companies in the field of 
acoustics and audio 
May-Aug. 1997 invited scientist at Bang & Olufsen 
Also important: personal involvement in the creation of development of Haliaetus 
Technologies, a company specialised in manufacturing and marketing loudspeaker boxes with 
an innovative port design optimized for low frequency reproduction. Due to this involvement, 
some bias may arise in this expert note. 

list of sources  
a. DAS Jubilæumsskrift: it gives an historical review of acoustics in Denmark. 

Notice the prominent role attributed by all the authors to a few pioneers: Peder 
Oluf Pedersen, Fritz Ingerslev, and to a lesser extent Per Vilhelm Brüel.  

b. Internet + Google  
c. Vilhelm Lassen Jordan: Concert Hall acoustics 
d. My experience from international conferences and organisations 

 

2. The technological field 

a. architectural acoustics and noise control 
Architectural acoustics has a strong history in Denmark. According to DAS, this is due to 
Prof. Pedersen and Ingerslev’s interest for the topic and their achieving at building state of the 
art facilities at DTU, both before and after it moved to Lundtofte. 

i. application areas 
The application area of architectural acoustics is both building acoustics (sound insulation 
between dwellings and between the different rooms inside a dwelling, structural acoustics), 
and room acoustics (concert hall acoustics). It also includes noise control, both outdoors and 
at work places. Last but not least, transportation noise, both inside and outside vehicles, is a 
blooming sector of noise control. 
Do not forget low frequency – infra sound – where Denmark is strong with Morten Lydolf’s 
PhD at AUC. 

ii. short review of history 
In building acoustics, basic research is no longer relevant. To go beyond the present state of 
knowledge in insulation requires a very accurate description of the actual construction, and 
the achievement depends very much on the boundary conditions, that is, the precise geometry 
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of the wall and how it is fixed to the adjacent partitions. Moreover, the system is chaotic, that 
is, slight deviations may create large differences. The basic problem is that each building is 
unique, so that series effect cannot pay off the research investment. 
For transportation noise, basic research is still relevant since series lead to constant 
construction techniques. However, there remain large variations due to the chaotic nature of 
the systems. 
Research in building acoustics, therefore, is restricted to applied research. One of the hot 
topics has been the standardisation of a reliable procedure to measure sound insulation at low 
frequencies. The involvement of DELTA in the process has been noticeable. 
In room acoustics, Denmark has a strong tradition. Due to Vilhelm L. Jordan, it had strong 
involvement in major international projects until the seventies. By that time, international 
research had taken off and explained the rôle of the different groups of sound reflections in a 
concert hall. To day, research focuses on computer simulation of concert halls, so that one can 
listen to the hall before it is constructed. 
Noise control is also strong in Denmark. This may explain why Per Kuppa is in charge of 
noise control at EC level in Brussels.  

iii. state of the art 
Modern trend in architectural acoustics and noise control is to go beyond the equivalent level 
measured in dBA (LAeq) or the EU indicator LDEN. In many European countries, 
environmental psychologists are standing up and claiming that it is necessary to go beyond 
psychoacoustics because it lacks a real basis in social sciences and humanities. Further, recent 
researches show the importance of the decision process in the perception of sound annoyance, 
and its link to territories. This situation leads some experts to state that noise annoyance is no 
longer a question of acoustics. 
There remains, however, that efforts to reduce noise at the source must be carried on. 
Specialists claim that solutions do exist to-day that are not employed by manufacturers, such 
as encapsulation of engines for trucks and locomotives. 

iv. prominent research institutes in Denmark and internationally 
Denmark has a strong research centre in building acoustics with DELTA. Room acoustics is 
strong at Ørsted•DTU/DAT: Odeon, developed at DAT, is the leading program in room 
acoustics simulation world wide.  
For noise control, I would single out Ødegaard-Danneskjold-Samsøe (ODS), leader in noise 
and vibration control of railway cars and ship – the latter including offshore. ODS is strongly 
involved in EC programmes, and only maintain its position by using very advanced 
simulation tools, some of them being internally developed. According to DAS, many Danish 
companies also have noise experts, such as Nilfisk. 
There are also many acoustics consultants in Denmark. Many of those work for large Danish 
building contractors, and therefore have international experience. But the strong point of 
Denmark in building acoustics are the companies producing components for the building 
industry: Rockwool, and Velux. The latter one has achieved a leading position in its sector, 
and Birgit Rasmussen, Velux’s acoustician, is internationally recognised for her expertise in 
building acoustics. 
Do not forget AUC, with research in low frequency noise – infrasound. 
Internationally, national Building research stations are carrying the bulk of the research on 
building acoustics. This is mainly applied research, and mainly characterization of the 
insulation properties of partitions and other elements. The most advanced of those institutions 
probably is the Fraunhoffer Institut für Bauphysik (IBP) in Stuttgart, who has developed large 
band absorbers based on the combined concept of membrane and porous absorbers. A similar 
concept had been developed at the end of the 1980es at the Acoustic Research Centre of the 
University of Auckland (New Zealand) under the name of tandem absorber, and even earlier 
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at DELTA under the name of Slam absorbers. The concept can be traced back to research on 
membrane absorbers carried out in the 1950es at the BBC laboratories. 
Some companies distribute simulation software, based on the accredited measurements of 
their products and simple simulation (single and double leafed partitions). 
As regards noise control, research institutes such as ISVR or Chalmers Technical University 
enjoy a high reputation. 
Last but not least, there has been no world leader in room acoustics since Harold Marshall 
retired from the University of Auckland in New Zealand a few years ago. Beside DAT, I can 
only mention Michael Vorländer at the University of Aachen, and Michael Barron at the 
University of Bath. The first one has specialised in measurement techniques, the second in 
design. 

b. audio acoustics 
This is probably the domain in which Denmark enjoys the highest reputations, with many 
firms devoted to loudspeaker manufacturing, or other audio developments. 

i. application areas 
Audio acoustics includes all the aspects of acoustics involved with the recording and 
reproduction of sound, including the digital transformation of sound. However, the latest 
aspect will be treated below under the heading digital signals. 

ii. short review of history 
See DAS for a short history of audio in Denmark. It should be stressed, however, that 
magnetic recording originated in Denmark at the end of he XIXth century with Valdemar 
Poulsen, and that optic recording for movies also is a Danish invention. Both inventors were 
related to the electrical department at DTU, and this explains why acoustics is synonym with 
electroacoustics in Denmark. Indeed, both DAT at DTU and the Department of Acoustics at 
AUC belong to electrical engineering. 
Hot topics in audio acoustics are the development of large displacement loudspeakers to 
reproduce low frequency with smaller units. The path was indicated by Bose Corp. with its 
Acoustimass concept, but the market presently tends to switch to the computer market. 
Another hot topic has been the development of switch-mode audio amplifiers (class D 
amplifiers), based on a revolutionary concept that reduces power consumption by slicing the 
work load of the amplifier. Besides optimizing power consumption, this technique also 
reduces the heat output, allowing for compact design. Further improvements have recently 
been carried out at DTU, under the supervision of Michael Anderson and the support of the 
Danish Energy Counsel (ACT project). 
On the microphone front, the major frontier has been the development of silicon transducers, 
using MEMS technology. Brüel & Kjær has been in the forefront of this development, which 
was stopped when they realised that the market for this technology was not big enough to 
absorb the production costs – more on this later. 
The major challenge faced by the Danish audio industry is the delocalization of production to 
China, with the threat of Chinese competition. 

iii. state of the art 
As indicated, modern trend in loudspeakers is to reduce the size of the units while improving 
the bass response. This has led to large displacement loudspeakers, but much more work is 
needed to reduce the distortion at large amplitudes. Indeed, new designs have emerged for 
loudspeaker boxes that reduce the nonlinearity through the vents. 
Another trend in loudspeaker design is the use of loudspeaker arrays, whose phase differences 
are controlled by microprocessors. But this technology rather belongs to digital signal 
processing. 
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Developing silicon microphones is also a modern trend, with several institutions working on it 
for specific applications. As is often the case with silicon technology, production costs can 
only be overcome if very large quantities are produced – see the mobile phone example. 
Considering the huge quantity of microphones the world market requires for different usages 
– think for example that each mobile phone has a microphone built in – it should be possible 
to globalise efforts in the domain to make a dedicated company profitable.  

iv. prominent research institutes in Denmark and internationally 
DTU has been on the forefront of audio research internationally, with unique expertise on 
microphone calibration developed there by Knud Rasmussen. However, this expertise has 
only been visible from standardisation committees and not from the academic side with too 
few international publications devoted to it. I shall come back on the incidence of this 
situation later on. 
Concerning amplifiers, the research has been carried out at Eltek DTU, now part of 
Ørsted•DTU. As for silicon microphones, research was carried out in collaboration with the  
Microelectronic Centre (MIC), also in DTU. MIC has also been working on other types of 
integrated transducers for the hearing aid sector, more precisely magnetodyamic loudspeakers 
that achieve high efficiency at the cost of high nonlinearity (see below). 
Few research institution works on electroacoustics, except for their signal processing aspects 
which will be handled below. One may cite the Swiss Federal University of Lausanne, with 
Mario Rossi, and the University of Le Mans in France. Research is mainly carried out by 
manufacturers, and Denmark is well represented. The implication of Danish researchers in the 
Audio Engineering Society, the international society that gather all specialists of the field, is a 
proof of the high reputation of Denmark in audio acoustics. 

c. hearing aids 
Hearing aids probably is one of the success stories of Denmark, where three independent 
companies have cleverly mixed collaboration and competition to set new trends and 
standards. 

i. application areas 
Hearing aids include both the hearing aids proper, that is, devices that are inserted in the ear 
to improve hearing, and their ancillaries, that is, diagnostic devices that help audiologists to fit 
hearing aids to patients, and measuring systems for assessing the quality of hearing aids. 

ii. short review of history 
A review of the Danish hearing aid history is provided in DAS. The most prominent features 
are that hearing aid industry started in Denmark as import of devices produces abroad, mainly 
in the US. After the war, shortage of equipment led to local production and the establishment 
of three concurrent companies: Oticon, Widex, and Danavox. Despite their competition, they 
were clever enough to join forces in different project, most notably the Odin project which 
investigated the feasibility of digital hearing aids around 1990. This gave a technological 
advantage to the three companies, which succeeded within a few years in winning 30 to 40% 
of the world market from an initial 10%. Indeed, Widex was even crowned as one of the 
yearly Gazelle by the financial newspaper Børsen sometimes in the mid 90s, with a cumulated 
3-year growth over 1000% - I quote from memory, and cannot guaranty dates or data since 
Børsen’s online archives have restricted access.  
One further point worth noting is the advanced politics of the Danish Welfare system that 
fully take in charge hearing aids. This situation has certainly helped the establishment of a 
very efficient industry in the domain. 

iii. state of the art 
Modern trends are very much focused on the development of quality assessment procedures 
for digital hearing aids, by means of both objective measurements and subjective evaluation. 
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For the latter case, subjective evaluation has moved from speech intelligibility to speech 
quality, since experience has proven that users often prefer settings that do not provide the 
best intelligibility. Therefore, in the jargon of my own institute, there is a need to develop 
fitting procedures that achieve “ecological validity”, that is, procedures that reproduce 
situations faced by the users in such a way that the situations are meaningful – make sense – 
and the subjects react to them as in real life. 

iv. prominent research institutes in Denmark and internationally 
The prominent Danish research institute is the Centre for Applied Hearing Research at 
Ørsted•DTU, financed by the three hearing aid companies with support form the Danish 
Research Councils. Torsten Dau, its leader, enjoys a high international reputation. Also to be 
named are the regional Hearing Centres, which have developed good practices for fitting 
hearing aids, and speech material adapted to it. 
The three Danish hearing aid companies are financing important research teams. Worth 
mentioning are: Claus Elberling, leader of the Oticon research centre, who wrote for DAS a 
description of modern investigation of hearing using electrical and magnetic signals collected 
on the skin, at a level of concision and information rarely achieved in such circumstances; and 
Carl Ludvigsen, head of the research department at Widex, who enjoys even more 
international consideration. 
Internationally, prominent research institutes include the University of Oldenburg, with the 
centre built up by Birger Kollmeier and devoted to measuring electrical stimuli originating 
from the hearing system and to simulating the functioning of the hearing. On fitting practice, 
The National Australian Laboratory (NAL) enjoys a strong reputation, and so does the MRC 
Institute of Hearing Research in Glasgow under the scientific leadership of Stuart Gatehouse: 
Stuart Gatehouse’s research shares much with “ecological validity”, though he does not use 
the concept. Important research is also going on in the US, with the Saint Louis Institute for 
the Deaf and certainly some other I do no know well.  

d. digital signals 
Digital signal, more precisely digital signal processing, is relatively new branch of sciences 
which started spreading out when digital computers invaded research institution.   

i. application areas 
Digital signal processing has three main areas of application: data processing, image 
processing and audio processing. The present note focuses on the latter, audio processing, 
though data processing also is relevant for acoustics, more precisely for archiving sound files 
on such systems as digital audio tapes and CD. I consider that digital audio broadcast, which 
uses of compression algorithms based on psychoacoustics principles (Codex), belongs to 
audio processing, such as speech recognition 
Ultrasonic imaging is similar to image processing. It is important for ultrasound scanner. 

ii. short review of history 
In my view, digital signal processing in Denmark evolved from more ancient analogue audio 
processing, such as filter construction and audio effects. In fact, the leading Danish company 
for audio effects, tc.electronics, started with the production of analogue effects for guitars. To-
day, tc.electronics is world no 1 or 2 for audio effects. Do not forget, either, that the hearing 
aids companies also rely on digital signal processing to-day. 
New fields of application for digital audio processing have arisen from a new international 
trend in acoustics research concerning binaural research. 
Do not forget, either, that modern transmission is digital, both for telephone and radio. Digital 
signal processing is therefore increasingly present in many areas of the audio technology, 
such as audio receivers. Thus, companies like B&O are more and more demanding for expert 
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in the domain. Last but not least, measuring techniques are also wholly digital nowadays (see 
below). 

iii. state of the art 
Recent trends in digital signal processing are automatic recognition and data reduction. 
Automatic recognition does not only concern speech, but also the automatic indexation of the 
huge sound libraries that are accessible on line to-day. Important aspects of the indexation are 
melody transcription and instruments recognition, in order to develop searching engine for 
music with efficiencies similar to the text search engines available to-day. State of the art 
recognition makes use of large databases of instrument recordings, and of sets of probabilistic 
rules to select the instrument of the data base most similar to the recording. Other approaches 
make use of atomic decomposition of the signal, an extension of wavelet analysis that uses 
atoms, or basic elements of the signal itself, instead of abstract mathematical signals that are 
not related to the signal to analyse. Atomic decomposition can also be used to develop data 
reduction procedures that take into account the structure of the signal instead of mathematical 
functions. This is an extension to psychoacoustics-based compression scheme that lead to 
MP3 and the like.  

iv. prominent research institutes in Denmark and internationally 
Digital signal processing is taught both at AUC and DTU, with DTU concentrating on image 
processing, and AUC being strong in binaural processing: Henrik Møller is a world reference 
in the domain. Spin-off companies have even blossomed from AUC. 
Research on musical applications of digital signal processing is carried out at DIKU, 
University of Copenhagen, by Jens Arnsprang and his team. 
Research is going on at the Centre for Fast Ultrasound Imaging, Ørsted•DTU,  on ultrasound 
imaging for improving scanner quality, in connexion with B-K Medical. I have no idea of the 
international position of the group. 
Internationally, many teams are working on digital signal analysis, even if restricted to audio 
signals only. I would cite the Laboratory of Acoustics at Helsinki University of Technology, 
IRCAM in Paris, and many more. The research area is federated by the Institute of Electrical 
and Electronic Engineering, more precisely its Acoustics and Signal Processing section. 

e. measuring techniques 
Measuring techniques have been shortly mentioned in connection with hearing aids, when 
their quality has to be objectively assessed. But measuring techniques include much more that 
hearing aids. Indeed, Denmark is on the leading edge of acoustical measurements with Brüel 
& Kjær. 

i. application areas 
When a sound is produced, it is necessary from an engineering point of view to evaluate its 
effects on man, either because it is a disturbing sound that should be avoided, or because one 
wants to reproduce it as well as possible. The technical evolution that permitted to record 
sound opened new possibilities for this evaluation, based on objective measurements. 
However, remember that sound is heard by human being, therefore the functioning of human 
hearing, that is, psychoacoustics, belongs to the application areas of measurement techniques. 
To-day, a new application area is sound quality assessment, where a few Danish companies 
have taken the initiative to establish a specific Sound Quality Research Unit in Aalborg. 

ii. short review of history 
In Denmark, measuring techniques bear a strong relation to subjective evaluation. Therefore, 
psychoacoustics has been strong in the teaching given at DTU Acoustics Laboratory from the 
early days. It was also strongly connected to standardization at international level. Quite 
frankly, the strength of Danish research in measuring techniques has only been visible to 
those belonging to the standard organisations, but not to the academic world. As a result, there 
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is a strong discrepancy to-day between the international esteem for Danish research on 
measuring techniques and its visibility ranked in terms of international publications. 
This statute has somewhat changed with the establishment by the Danish industry of the 
Sound Quality Research Unit at AUC. 

iii. state of the art 
As stated above for architectural acoustics and noise control, a recent trend is to move beyond 
the sole sound power level measurements. Research is going on to take into account the time 
patterns of signals, especially since they are related to the perception by human beings. 
Indeed, when asked to qualify sound recording, subjects described them in terms of sound 
sources set in a background – hence the concept of soundscape introduced more that 30 years 
ago by Murray Schafer. In other words, what does people really listen to is the question at the 
heart of sound quality, and Denmark is very strong in this domain with the Sound Quality 
Research Unit. 
Another focus is related to the spatial aspect of the sources, that is, to their localisation. 
Microphone arrays and antennas are used for that purpose, in connection with signal 
processing. The techniques are similar to imaging techniques mentioned earlier. 
The last trend is to take uncertainty into account when carrying out measurements – one 
should rather speak of intervals of confidence. This trend has been initiated by standard 
organisations and already gives matter to dedicated conferences. 

iv. prominent research institutes in Denmark and internationally 
Prominent research on measuring techniques is carried out in Denmark by industrial 
companies mainly, such as Brüel & Kjær or Ødegaard -Daneskjold-Samsøe. On some very 
specific aspects, Finn Jacobsen and Mogens Ohlrich at Ørsted•DTU/DAT have made 
substantial contributions. 
Internationally, most institutes interested in sound and vibration control carry out research on 
measuring techniques. Major institutes include ISVR in Southampton, and Chalmers 
University in Gothenburg. 

f. underwater acoustics 
Though forgotten both in the list suggested to me and in DAS, underwater acoustics is very 
strong in Denmark. Undoubtedly, the main artisan of this reputation is Prof. Leif Bjørnø, who 
was many years responsible for underwater acoustics research at NATO. Besides being 
professor in mechanics at DTU, Leif Bjørnø has also contributed in the founding of several 
firms, the most important being RESON A/S – see its home page at http://www.reson.com/ 
Besides its responsibilities for NATO, the international impact of Leif Bjørnø can also be 
measured by the fact that many of his former students occupy key position in the European 
underwater acoustics world, such as Finn B. Jensen at the NATO Undersea Research Center 
SACLANT in Italy. 

i. application areas 
Underwater acoustics is the application of ultrasound technology to detection in water. 
Indeed, electromagnetic waves hardly propagate in water, whereas acoustical waves do. 
Therefore, acoustical waves are used to sense what happens under water. The technique is 
strongly related to ultrasound imaging, and, indeed, many research teams in underwater 
acoustics worldwide have turned to medical imaging with ultrasounds when the end of the 
Cold War reduced military research. 

ii. short review of history 
As far as I can remember, underwater acoustics started in Denmark when Leif Bjørnø came 
back from a post-doc position in England, where he was introduced to underwater acoustics 
by Dr. Stephens. He was then offered a position at DTU, and started collaborating with the 
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Danish Navy. His research has never been linked to the main streams of acoustics in 
Denmark, though he always maintained a personal relationship with Per Brüel. 
Underwater acoustics world wide always had a strong link to the military, one of its main 
aims being the detection of submarines lurking through national waters or lying on the 
seafloor. When military research budgets shrank at the end of the Cold War, teams converted 
to medical research unless a blooming national off-shore industry offered an alternative as in 
Norway. 

iii. state of the art 
I am not familiar enough with recent research in the topic, so I dare not develop too much. I 
know that synthetic aperture sonars have been hot topics, in order to radiate ultrasound in 
specific directions. The technique is similar to line arrays of loudspeakers, except that the 
arrays are used both for the emission and reception of ultrasound. Target identification 
through back scattering has also been a hot topic. To-day, ultrasound are not only used to 
cartography the bottom of the oceans, but also to penetrate a few meters below the bottom and 
identify the structure of the sediments and rocks. Similar techniques are used for medical 
imaging with ultrasounds. 
A recent development, though for medical imaging, is the automatic focalisation by time 
reversal – more precisely coherent matched filtering. This technique takes profit from 
nonlinear propagation in the medium; alternately, it can use the chaotic reflection structure 
created by diffusers in the medium, or simply on the boundary of the medium. The result is an 
amplification of the signal at one point in the medium, making it possible to achieve very high 
energy concentration despite losses in the medium. Typical applications are the destruction of 
tumours in the brain, or stones in the kidney.  

iv. prominent research institutes in Denmark and internationally 
When Leif Bjørnø’s research team was active, it enjoyed a high reputation in Europe and 
worldwide. When he resigned from DTU, he cared for that all members of his staff found a 
job in one of the Danish companies specialized in underwater acoustics. Thus, his group has 
disappeared but is still irrigating Danish research.  
In Europe, both England and France have strong research groups in underwater acoustics, 
with strong links to sonar producing companies, while Germany has near to none. Norway has 
a strong group at the University of Trondheim, working in connection with the off-shore 
petroleum industry. There are strong groups in the US, but I do not know them well enough – 
except for a few ones. 
 

3. Possibilities and trends – science, technology and market 
i. scientific challenges 

Basically, I see two scientific challenges for acoustics within the next 10 years or so. The 
major one is the increasing importance of social sciences and humanities for engineering 
sciences. This trend started many years ago with psychoacoustics, and Denmark has played an 
important role at that stage. More recently, it turned to sound quality research, where 
engineers were the initiators; the establishment of Aalborg Sound Quality Research Unit went 
one step further by appointing a psychologist at the head of the unit. I foresee a further 
development with cognitive psychologists and linguists more and more involved in sound 
quality, as in my own lab, or specialists of conflict analysis and decision making, as is 
currently under establishment in France. The challenge comes from the fact that social 
sciences and humanities do not usually produce results that can be converted into numbers; 
therefore, engineers do not know how to use their results, even though they speak more to 
ordinary people. If Denmark is to remain on the forefront of noise control research, it is 
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important to set up a committee to come with suggestions on how to meet this challenge. I can 
suggest a few names for this committee.  
The second challenge is less dramatic, and concerns the increasing role played by probability 
theory in engineering sciences. To-day, in acoustics and audio, probability theory are called 
on for detection and recognition purposes, a more and more important aspect of audio signals 
processing since it is related to the indexation of sound libraries, as stated above. Probability 
theory is also used for assessing intervals of confidence – or uncertainty – when measuring 
but also simulating noise immission. The latter aspect, simulation confidence, is rather new 
and more difficult. The challenge comes from the fact that engineers are seldom familiar with 
probability theory. Special courses and trainings must be set up to meet this challenge. 

ii. industrial challenges 
As stated earlier, I see as a major industrial challenge the development of silicon 
microphones. There is an opportunity for Denmark to carry out this challenge, because the 
technological development has been carried out by Brüel & Kjær in collaboration with MIC at 
DTU. However, the change of market scale required to successfully develop silicon 
microphones is beyond the reach of Brüel & Kjær, though some examples exist of successful 
diversification riding on the wave of a major technological leap – see Nokia! 
What is needed is a new structure, with very strong financial backing from venture capital or 
a major multinational company. This requires a solid business plan and an experienced project 
manager. The first step is an evaluation of the market. Incentive from the Danish state may be 
helpful. 

iii. drivers of change influencing technological development 
Digital technologies have strongly influenced technological development in the recent years, 
and will do so in the near future. Signal processing is the most obvious example, with its 
wake of audio effects and measurement procedures. But research has also investigated digital 
transducers, that is, transducers that can be fed up with a digital signal at the input and 
produce a sound at the output, or reciprocally. This is probably the major technological 
challenge in acoustics for the years to come.  
A threat to Danish technological development, however, is the increasing competition from 
Asia, mostly China. Some Danish companies have already delocalized production to the Far 
East and to China, but the next step will be the delocalisation of research and development. 
Indeed, education in Asia and China is gradually reaching European level, which means that 
they will soon have the expertise needed to carry out research and development. What will 
then remain to Europe?  
 

4. Danish strong points and characteristics 
i. overview of Danish strong points and characteristics 

A first Danish strong point – at least in Acoustics - is the interplay between universities and 
industry. Throughout the years, the Danish universities, like DTU, have been keen to send 
their master students to write their thesis in the industry. The result is a strong penetration of 
research into the industry, even though the number of PhD students is low compared to other 
countries – I do not have figures, though. A corollary is the high esteem that most of the 
university teachers enjoy in the industry – something unique. Besides, it gives to students 
leaving university a good network to build their career on, starting with where to write their 
master thesis. 
A second strong point is the high involvement of Danish acousticians in international 
standards. This involvement includes both university and industry people, and give them a 
unique insight into foreign research and state of the art knowledge about the state of acoustics 
worldwide. This in turn provides a unique advantage to the Danish industry.  
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However, this involvement of academics into standards and the industry does not incite them 
to publish, nor to recruit many PhD students. At some Danish universities, this situation 
results in a low internal rating for acoustics departments which are kept below the level of 
development observed in other countries even though their reputation is high among 
colleagues. 
A third strong point is the Danish reputation for design. Indeed, equipment produced in 
Denmark is characterised by superb craftsmanship that goes into the smallest details. This is 
certainly the reason why the audio industry has survived in Denmark, whereas it has 
disappeared in many European countries. This aspect has to be comforted in the future to 
resist to the competition from Asia. 
A fourth strong point probably is the Danish ability to translate human sensation into 
technical specifications. The most achieved example of this ability is Ole Fanger’s work on 
thermal comfort that has reached world recognition, but my opinion is that Danish hearing 
aids could not be successful without a similar translation. However, when cognitive aspects 
are implied, the result is not always a success, as shown by the poor ergonomic quality of 
most human interfaces designed in Denmark, from Brüel & Kjær’s analysers to Bang & 
Olufsen’s remote controllers: they are not intuitive, though very powerful. The experti se built 
up at MEK/DTU by Mogens Myrup Andreasen should be called on.  
 

5. Policy measures and innovation strategy 
i. overall conditions: competition, labour market & (venture) capital 

I am not very competent in this respect, though I have followed some lecture on innovation 
years ago. I believe that Denmark is very good at helping start-up firms, with some excellent 
incubators. 

ii. education system 
See point 4. for some answer on that point: the interaction of university with industry is 
unique and very good. Besides, the Danish education system aims at teaching students to 
work together, rather than competing against each other for the best marks. The result is very 
efficient teamwork, with one drawback however: no one takes decision if the group is not 
unanimous. 
It should be taken into account, however, that Danish is no longer an attractive language and 
Denmark an attractive land. At least, this is the case in France, where fewer and fewer 
students study Danish at Sorbonne in comparison with Norvegian or Sweedish. Increasing the 
attractivity and visibility of Danish acoustics – and indeed of the whole Danish industry – 
cannot but contribute to improve the image of Denmark. 

iii. competence clusters and incubation environments 
see above 

iv. R&D strategy 
Not competent 
 
 






