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1. State-of-the-union for SMV’ere:

• En årlig status fra DEB på SMV’ernes 
tilstand

• Data og analyser om SMV’ernes behov.

• Understøttet af både kvantitative data og 
kvalitative data/cases

• Resultater fra effektmålinger

• Data om forventninger fra 
virksomhedspanelet

3. KPI’ere og porteføljeoverblik

• Status over fremdrift og outputs af 
projekter i porteføljen

• Måling af fremdrift i bestyrelsens indsats 
på de seks drivkræfter + turisme samt 
tværgående pejlemærker.

• Effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen. 
Måles ved at sammenligne 
deltagervirksomheder med kontrolgrupper 
(Kan kun gennemføres bagudrettet).

2. Virksomhedspanel

• Landsdækkende virksomhedspanel med 
faste kadencer som temperaturmåling på 
tilstanden i SMV’erne.

• Både faste og variable temaer (fx COVID-
19.)

• Bidrage til, at erhvervsfremmeindsatsen 
tager udgangspunkt i virksomhedernes 
behov og er repræsentativ 

Eksisterende indsatser

• Diverse data og analyser af indsatserne i form af indikatorer for strukturfondsprojekter, effektmålinger mv.
• Evalueringer af tidligere og nuværende projekter samt tværgående evalueringer (alle projekter over 2,0 mio. kr. slut- og midtvejsevalueres)
• Løbende afrapporteringer fra projekterne om aktiviteter, outputs mv. og efterspørgsel.
• Løbende dialog med lokale aktører i erhvervshuse mv.
• Ansøgeres beskrivelse og underbygning af virksomhedsbehovet (som indgår i vurderingen af projektet).

Nye indsatser
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Udkast til Indholdsfortegnelse

▪ Bestyrelsens ”beretning”: Kort indflyvning med vurdering af SMV’ernes 

tilstand

▪ Analyse af SMV’ernes tilstand (KPI’er)

• Produktivitet

• Omsætning 

• Beskæftigelse

• Mv. 

▪ SMV’ernes efterspørgsel og behov, herunder ift. erhvervsfremme

• Data fra virksomhedspanel

• Cases 

▪ SMV’ernes forventninger til udviklingen

• Data fra virksomhedspanel

• Tema om fx post-COVID-19

▪ DEB’s forventninger til det kommende år.

Format:
• DEB’s årlige status på SMV’ernes 

tilstand.
• Skal indeholde både kvantitative 

data og kvalitative 
casebeskrivelser.

Formål:
• Erhvervsfremmependant til De 

Økonomiske Vismænd –
publikationen kan være grundlag 
for faglig debat om SMV’ernes 
vilkår i Danmark.

SMV’ernes udfordringer 

10

Tema Indikatortype Indikator Måltal Realiseret
Foreløbig 

målopfyldels
e i pct.

Innovations-
samarbejder

Output Antal private deltagervirksomheder 44 0 0 pct.

Output
Antal virksomheder der har udviklet nye 
koncepter eller løsninger

11 0 0 pct.

Klynge-
organisering

Output
Antal klyngemedlemmer som har 
deltaget  i samarbejdsprojekter om 
innovation

227 2 1 pct.

Output Antal nye klyngemedlemmer 419 41 9,8 pct.

Effekt Antal nye innovative virksomheder 57 0 0 pct.

Årgang Deltagergruppen Kontrolgruppen P-værdi
2016 0,60 0,51 0,06
2017 0,65 0,49 0,00

OUTPUT (DEB’s projekter igangsat siden 1. januar 2019)

EFFEKT (målt efter ét år)

• Makroindikator: I Danmark er ca. 53 pct. af virksomhederne innovative. Andelen af innovative virksomheder er højest i 
Hovedstaden med ca. 54 pct. af virksomhederne i 2018. Der er begrænset geografiske variation. 

• Effekten måles på private deltagervirksomheder fra indsatsområdet Styrket innovation i SMV’er. Der indgår i alt 863 private 
virksomheder, som har deltaget i projektforløb i 2016 og 2017. Figuren til højre viser fordeling på erhvervshusområde og 
branche.

• Andelen af virksomheder med positiv vækst i beskæftigelsen er højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen i begge 
målinger. Det tyder således på, at innovationsindsatsen har en positiv effekt.

• Pt. er der kun to projekter, der har indsendt oplysninger om realiserede output og effekter. 
• I de to figurer til højre er vist tal for en af outputindikatorerne fordelt på geografi og branche.
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Tilsagn fordelt på erhvervshusgeografi (mio. kr.)Hovedbudskaber:
• Det samlede tilsagn til Innovation er 675 mio. kr. Der er på 

nuværende tidspunkt et resttilsagn på samlet 433 mio. kr. Figuren til 
højre viser tilsagn og resttilsagn fordelt på erhvervshusgeografier. 

• Der er samlet 84 aktive projekter under Innovation. Figuren neden for 
illustrerer, at der er flest projekter i Nordjylland og i Sydjylland/Fyn.

• De ti største tilsagnsmodtager fremgår af tabellen med tilskud og 
udestående tilskud og dertilhørende projekter. Af særlige 
opmærksomhedspunkter er Agro Business Park og DTU, der har store 
udestående tilskud tilbage.
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Tilsagnsmodtager Oprindelig tilskud Udestående tilskud Antal

mio. kr. mio. kr. projekter

CLEAN 94,1 85,1 10

Danmarks Tekniske Universitet 57,5 37,6 4

Aalborg Universitet 30,1 29,8 4

Agro Business Park A/S 52,6 28,0 5

Welfare Tech 27,4 23,7 7

Coro Co-Lab Roskilde 22,4 22,0 1

Erhvervshus Sydjylland 22,0 21,9 3

Fonden Energy Innovation Cluster 28,9 19,6 4

Foreningen access2innovation 27,1 16,8 1

Life Science Innovation North Denmark 19,3 11,5 3

Note: Dette er et overblik over projekter under innovation. Det ses i den første graf, hvor mange midler projekter i de forskellige geografier oprindeligt har fået tildelt, samt hvor mange af disse midler, der endnu ikke er udbetalt til projekterne. 
Det ses i cirkeldiagrammet, hvor mange projekter de forskellige dele af landet har, mens det nederst fremgår, hvem der er de største tilsagnsmodtagere samt hvor mange indstillinger bestyrelsen skal tage stilling til på næste møde.
Det bør bemærkes, at geografien ”Sydjylland/Fyn” i cirkeldiagrammet dækker over projekter igangsat af Syddansk Vækstforum.
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SMV’ernes brug af erhvervsfremmesystemet
Strategi og idéer Bevilling af midler Projektforløb Effektmåling
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Bestyrelsen forelægges 

idebeskrivelser med afsæt i 

pejlemærkerne med dertil hørende 

tilpassede vurderingskriterier. 

Data: 

• Makroindikatorer fra Danmarks 

Statistik

• Temaanalyser 

Med afsæt i oplæg til call, 

udmøntningsplanen mv. træffer 

bestyrelsen om bevilling af midler. 

Herefter igangsættes annocering af 

projekterne.

Data: 

• Tilskud og budget

• Måltal for indikatorer

Projekterne bliver udvalgt ud fra 

vurderingskriterierne og skal 

løbende opgøre status på de 

specifikke mål.

Data: 

• Outputindikatorer

• Effektindikatorer

G
en

er
el

t

Der gennemføres langsigtet 

opfølgning med effektmålinger med 

brug afsæt i projekterne. Fokus på 

at vurdere samfundseffekten af 

indsatsen.

Data: 

• - Registerdata fra Danmarks 

Statistik

Pejlemærke for innovation og 

styrkepositioner:

”Flere virksomheder skal udvikle 

nye produkter og services via 

styrket innovationskultur og -

kapacitet og en konsolideret 

klyngeindsats, og vækstpotentialet i 

dansk turisme skal indfries.”

Data: 

• Makroindikator: Andel innovative 

virksomheder

Bestyrelsen tager stilling til på 

hvilke måler, den ønsker at følge 

indsatsen løbende. Disse 

operationaliseres til KPI’ere (se 

næste boks). Bestyrelsen kan 

vælge at fastsætte måltal for de 

valgte KPI’ere – fx 500 deltagende 

virksomheder i perioden.

Data: 

• Eksisterende projektdata

• Data fra DST på innovation

Der følges op på KPI’erne:

Outputindikatorer:

• Antal virksomheder

• Antal virksomheder der har 

udviklet nye koncepter eller 

løsninger 

• Antal klyngemedlemmer som har 

deltaget i samarbejdsprojekter 

om innovation

• Antal nye klyngemedlemmer

Effektindikator:

• Antal nye innovative 

virksomheder

Effekten måles på tværs af 

innovationsprojekter:

Data: 

• Langsigtede effekter måles på 

deltagervirksomhedernes 

produktivitet, omsætning og 

beskæftigelse

• Måles op imod kontrolgruppe 

med afsæt i data fra Danmarks 

Statistik
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Pejlemærket fastsat for innovation er: ”Flere virksomheder skal udvikle nye 
produkter og services via styrket innovationskultur og -kapacitet og en konsolideret 
klyngeindsats, og vækstpotentialet i dansk turisme skal indfries.”

For at kunne måle på om ambitionen for pejlemærket opnås nedbrydes de i nogen 
udvalgte KPI’ere. Der er fastsat fire KPI’ere, der via løbende outputmålinger kan 
bruges til at vurdere om indsatsen, og om der er behov for at omprioritere. Der er 
fastsat en effektindikator, som op imod en kontrolgruppe, vil kunne vise om 
ambitionen er lykkes. Det kræver dog et længere tidsperspektiv at kunne opgøre 
effekten, derfor er nuværende målinger fra 2016-2017.

Outputindikatorer:
• Antal private deltagervirksomheder
• Antal virksomheder der har udviklet nye koncepter eller løsninger
• Antal klyngemedlemmer som har deltaget  i samarbejdsprojekter om 

innovation
• Antal nye klyngemedlemmer

Effektindikator:
• Antal nye innovative virksomheder

Herudover gives et overblik over projektporteføljen for innovation med fokus på 
antal projekter, fordeling på tværs af erhvervshusområder og økonomisk fremdrift 
samt en oversigt over de største projekter og evt. særlige opmærksomhedspunkter.

I de følgende slides præsenteres data for ovenstående KPI’ere, projekter mv.

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er optaget af, at virksomheder i hele 
landet får styrket deres konkurrencekraft gennem succesfuld innovation. 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har særligt fokus på at styrke 
innovationskraften blandt SMV’er og fremme samspillet i økosystemer 
centreret omkring virksomhedernes innovationssamarbejde med kunder, 
leverandører og andre markedsaktører, private såvel som offentlige. 

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil fremme stærke klynge-organisationer 
funderet på en bred og aktiv partnerkreds og tæt samarbejde med aktører på 
forsknings- og innovationsområdet, der kan styrke virksomhedernes innovation 
ud fra virksomhedernes behov.

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil bidrage til at understøtte 
sammenhængskraften og synergien mellem erhvervs- og 
innovationsfremmeområdet. 

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil understøtte en sammenhængende 
erhvervsfremmeindsats ved at koordinere med øvrige aktører inden for 
området.

Strategi for erhvervsfremme for 2020-2023

Fakta om innovation i virksomhederne:
• Danmark ligger væsentlig under OECD-gennemsnittet inden for salg af 

innovative produkter.
• EU kategoriserer Danmark som Innovation Leader. Det skyldes især høje scorer 

på uddannelsesniveau, forskning og infrastruktur, mens Danmark ligger under 
EU-gennemsnittet i forhold til andelen af innovative SMV’er.

• Der er sammenhæng mellem størrelse på virksomheder og andelen af 
innovative virksomheder. 

• Jo flere medarbejdere – jo større andel innovative virksomheder.
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SMV’ernes tilstand

Produktivitetsvækst

Formål: SMV’ernes evne til at løfte 
værdiskabelsen er afgørende for 
konkurrenceevnen. Det er derfor 
vigtigt, at produktiviteten i 
SMV’erne løftes.

Definition: Værdiskabelse pr. 
arbejdstime 

Datakilde: Danmarks Statistik

Beskæftigelsesvækst

Definition: Fuldtidsbeskæftigelsen 
i SMV’erne fordelt på branche og 
virksomhedsstørrelse

Formål: Monitorer konjunkturer 
på arbejdsmarkedet og for 
forskellige brancher. 

Datakilde: Danmarks Statistik

SMV’ernes fremadrettede 
forventninger 

Definition: Virksomhedernes egen 
vurdering over tid af udvikling i 
deres branche.  

Formål: at fremme en 
efterspørgselsdrevet 
erhvervsfremmeindsats med afsæt 
i virksomhedernes behov og 
forventninger.

Datakilde: Virksomhedspanel

Effekter

Definition: Statistisk effektmåling, 
hvor deltager-virksomhederne 
sammenlignes med 
kontrolgrupper

Formål: at undersøge om de 
igangsatte initiativer har de 
ønskede effekter og undersøge, 
om nogle typer af indsatser virker 
bedre end andre.

Datakilde: Danmarks Statistik

Omsætningsvækst

Definition: SMV’erne omsætning 
fordelt på branche og 
virksomhedsstørrelse

Formål: Monitorer udviklingen i 
virksomhedernes omsætning inden 
for og på tværs af brancher.  

Datakilde: Danmarks Statistik



Virksomhedspanel
Formål: 

• Virksomhedspanelet skal bidrage til en efterspørgselsdrevet erhvervsfremmeindsats med 

virksomhedernes behov i fokus.

• Fremme et systematisk videngrundlag at vurdere virksomhedernes samlede behov og 

udfordringer ud fra.

• Belyse regionale forskelle og ligheder i SMV’ernes situation og derved understøtte, at 

indsatserne har lokal relevans.

• Temaer, spørgsmål mv. udarbejdes i samarbejde med erhvervshusene.

Format:

• Repræsentativt udsnit af SMV’er på tværs af brancher, størrelser og geografi.

• Survey gennemføres halvårligt.

• Simpelt og hurtigt for virksomhederne at besvare.

• Faste spørgsmål til fx virksomhedernes forventninger til fremtiden samt tematiske 

spørgsmål, der varierer fra gang til gang (fx spørgsmål til COVID-19-situationen).

Fakta:

• Gennemføres halvårligt

• Besvares af minimum 3.000 virksomheder

• Repræsentativt panel på tværs af brancher, 
størrelse og erhvervshusområder

• Indeholde ca. 5 faste temaer med 
spørgsmål

• Indeholde ca. 3 variable temaer med 
spørgsmål

• Der skal afsættes ca. 1,0 mio. kr. årligt til 
etablering og drift af virksomhedspanelet.

• Gennemføres over en treårig periode.

• Det forudsættes, at opgaven kan udbydes 
eksternt.



KPI’er på indsatsen

6

KPI’ere1 OPFØLGNING

ANBEFALINGER & ANVENDELSESMULIGHEDER

FORMÅL

For at kunne følge fremdrift og effekter af bestyrelsens indsatser foreslås det, at der 

identificeres et antal KPI’ere, som skal gøre det muligt for bestyrelsen at følge med i, hvad 

erhvervslivet får ud af de udmøntede midler.

KPI’erne skal hjælpe bestyrelsen med løbende at følge, om man får et tilfredsstillende output 

for de midler, bestyrelsen råder over, eller om der skal prioriteres anderledes.

KPI’erne kan endvidere bruges til at sammenligne med det outcome, der har været af 

indsatser igangsat før bestyrelsens tid for at give et indtryk af, om det nye erhvervsfremme 

system har haft den ønskede effekt.

VIDERE PROCES

BAGGRUND

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter løbende forskellige indsatser der udmøntes 

i konkrete projekter. Projekterne evalueres enkeltvis og i tematiske blokke og indgår i en 

måling af de langsigtede effekter.

Der rapporteres til Kommissionen på programfastsatte indikatorer for alle projekter, der 

medfinansieres af EU-midler med henblik på løbende status på programmerne, herunder 

økonomisk fremdrift, realiserede outputs osv.

Der skal for den nye programperiode tages stilling evalueringssetup for alle strukturfonds-

projekter og evt. øvrige projekter. Det har betydning for hvilke data, der indsamles fremover.

Note: 

LØSNING

Med afsæt i analysen forventes det, at bestyrelsen vil få styrke mulighed for:

• Vurdere fremdriften (og på længere sigt) effekten af igangsatte og afsluttede indsatser.

• Et løbende videngrundlag at basere udmøntningen af erhvervsfremmemidler på.

• Løbende anbefalinger til, hvordan udmøntningen kan justeres med udgangspunkt i 

outcomet fra eksisterende projekter.

Der arbejdes på at præsentere et bud på KPI’ere for formanden for Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse i august mhp. at præsentere et udkast til løbende KPI’ere for 

bestyrelsen på mødet d. 7. oktober 2020

ANALYSEDESIGN & METODE

6

Der lægges op til at udvælge KPI’ere for bestyrelsens seks drivkræfter samt turisme (se næste 

slide). Under hvert område vil der med afsæt i tilgængelige data blive udvalgt et antal relevante 

indikatorer, som opdateres med halvårlig kadence. Med afsæt heri vil bestyrelsen kunne få et 

overblik og en indikation af, om indsatsen lykkes som planlagt eller der er behov for 

tilpasninger.

I takt med, at der udarbejdes KPI’ere løbende vil det være muligt at etablere en baseline, der 

kan kvalificere udmøntninger og igangsættelse af nye initiativer.   

KPI’erne udarbejdes med afsæt i eksisterende data fra indikatoropsamling ifm. 

strukturfondsprogrammerne sammen med særskilte indikatorsetups (fx turisme). Herudover vil 

der for bestemte temaer skulle udarbejdes en række proxyer for at måle indsatsen, da der ikke 

er opstillede indikatorer (fx digitalisering).

Der etableres for hvert område et setup med en overordnet indikator, der angiver en 

vurdering af fremdriften for den enkelte KPI. Herudover gives der et overblik, hvilke 
indikatorer, der anvendes under KPI’en samt en figur over udviklingen, jf. eksempel på slide 7.

KPI’ere1 OPFØLGNING

ANBEFALINGER & ANVENDELSESMULIGHEDER

FORMÅL

For at kunne følge fremdrift og effekter af bestyrelsens indsatser foreslås det, at der 

identificeres et antal KPI’ere, som skal gøre det muligt for bestyrelsen at følge med i, hvad 

erhvervslivet får ud af de udmøntede midler.

KPI’erne skal hjælpe bestyrelsen med løbende at følge, om man får et tilfredsstillende output 

for de midler, bestyrelsen råder over, eller om der skal prioriteres anderledes.

KPI’erne kan endvidere bruges til at sammenligne med det outcome, der har været af 

indsatser igangsat før bestyrelsens tid for at give et indtryk af, om det nye erhvervsfremme 

system har haft den ønskede effekt.

VIDERE PROCES

BAGGRUND

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter løbende forskellige indsatser der udmøntes 

i konkrete projekter. Projekterne evalueres enkeltvis og i tematiske blokke og indgår i en 

måling af de langsigtede effekter.

Der rapporteres til Kommissionen på programfastsatte indikatorer for alle projekter, der 

medfinansieres af EU-midler med henblik på løbende status på programmerne, herunder 

økonomisk fremdrift, realiserede outputs osv.

Der skal for den nye programperiode tages stilling evalueringssetup for alle strukturfonds-

projekter og evt. øvrige projekter. Det har betydning for hvilke data, der indsamles fremover.

Note: 

LØSNING

Med afsæt i analysen forventes det, at bestyrelsen vil få styrke mulighed for:

• Vurdere fremdriften (og på længere sigt) effekten af igangsatte og afsluttede indsatser.

• Et løbende videngrundlag at basere udmøntningen af erhvervsfremmemidler på.

• Løbende anbefalinger til, hvordan udmøntningen kan justeres med udgangspunkt i 

outcomet fra eksisterende projekter.

Der arbejdes på at præsentere et bud på KPI’ere for formanden for Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse i august mhp. at præsentere et udkast til løbende KPI’ere for 

bestyrelsen på mødet d. 7. oktober 2020

ANALYSEDESIGN & METODE

6

Der lægges op til at udvælge KPI’ere for bestyrelsens seks drivkræfter samt turisme (se næste 

slide). Under hvert område vil der med afsæt i tilgængelige data blive udvalgt et antal relevante 

indikatorer, som opdateres med halvårlig kadence. Med afsæt heri vil bestyrelsen kunne få et 

overblik og en indikation af, om indsatsen lykkes som planlagt eller der er behov for 

tilpasninger.

I takt med, at der udarbejdes KPI’ere løbende vil det være muligt at etablere en baseline, der 

kan kvalificere udmøntninger og igangsættelse af nye initiativer.   

KPI’erne udarbejdes med afsæt i eksisterende data fra indikatoropsamling ifm. 

strukturfondsprogrammerne sammen med særskilte indikatorsetups (fx turisme). Herudover vil 

der for bestemte temaer skulle udarbejdes en række proxyer for at måle indsatsen, da der ikke 

er opstillede indikatorer (fx digitalisering).

Der etableres for hvert område et setup med en overordnet indikator, der angiver en 

vurdering af fremdriften for den enkelte KPI. Herudover gives der et overblik, hvilke 
indikatorer, der anvendes under KPI’en samt en figur over udviklingen, jf. eksempel på slide 7.

KPI-overblik

Tema 
Vurdering af 

indikatorer
Output Eksempel på indikator Effekt Eksempel på indikator Ophæng Bemærkninger

Innovation og klynger Gode indikatorer • Antal private 

deltagervirksomheder 

• Antal virksomheder, der har 

udviklet koncepter til nye 

produkter eller løsninger

• Antal nye innovative virksomheder Regionalfonds-

programmet

Iværksætteri Gode indikatorer • Antal deltagere (personer) • Antal deltagere, der har startet en 

ny virksomhed 

Socialfonds-

programmet

Effektindikatoren 

måles, når deltageren 

afslutter 

projektdeltagelsen

Grøn omstilling/ 

cirkulær øko.

Gode 

outputindikatorer

• Antal deltagervirksomheder

• Forventet reduktion i CO2-

udledning

• Forventet reduktion i 

energiforbrug

Regionalfonds-

programmet

Arbejdskraft og social 

inklusion

Gode indikatorer • Antal deltagere (personer 

og virksomheder)

• Deltagere med forøget 

kompetenceniveau

• Deltagere færdiggjort uddannelse 

• Deltagere, der er kommet i 

beskæftigelse

Socialfonds-

programmet

Effektindikatoren 

måles, når deltageren 

afslutter 

projektdeltagelsen 

(kort sigt)

Digitalisering og 

automatisering

Mangler særskilte 

indikatorer

• Antal deltagere 

(virksomheder og personer)

Regional- og 

Socialfonds-

programmerne

Turisme Gode 

outputindikatorer

• Forventet antal skabte 

turismeovernatninger 

• Forventet skabt 

turismeomsætning 

DEM Da ophænget er DEM, 

er der ikke anvendt 

samme systematik 

som de øvrige.

Internationalisering Gode 

outputindikatorer

• Antal virksomheder/antal 

personer

Regional- og 

Socialfonds-

programmerne
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Eksempel på KPI-tal – Innovation
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Tema Indikatortype Indikator Måltal Realiseret

Foreløbig 

målopfyldel

se i pct.

Innovations-

samarbejder

Output Antal private deltagervirksomheder 44 0 0 pct.

Output
Antal virksomheder der har udviklet 

nye koncepter eller løsninger
11 0 0 pct.

Klynge-

organisering

Output

Antal klyngemedlemmer som har 

deltaget  i samarbejdsprojekter om 

innovation

227 2 1 pct.

Output Antal nye klyngemedlemmer 419 41 9,8 pct.

Effekt Antal nye innovative virksomheder 57 0 0 pct.

Årgang Deltagergruppen Kontrolgruppen P-værdi

2016 0,60 0,51 0,06

2017 0,65 0,49 0,00

OUTPUT

EFFEKT (målt efter ét år)

• I Danmark som helhed er ca. 53 pct. af virksomhederne innovative. Andelen af innovative virksomheder er højest i 

Hovedstaden, hvor ca. 54 pct. af virksomhederne var innovative i 2018. Der er begrænset geografiske variation.

• Samlet er der givet tilsagn om 55,9 mio. kr., mens der i alt investeres 79, 5 mio. kr. (inkl. medfinansiering) fra DEB i 

innovation. Pt. er der kun to projekter, der har indsendt oplysninger om realiserede output og effekter. 

• Effekten måles på private deltagervirksomheder fra indsatsområdet Styrket innovation i SMV’er. Der indgår i alt 863 

private virksomheder, som har deltaget i projektforløb i 2016 og 2017. Figuren til højre viser fordeling på 

erhvervshusområde og branche.

• Andelen af virksomheder med positiv vækst i beskæftigelsen er højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen i 

begge målinger. Det tyder således på, at innovationsindsatsen har en positiv effekt.
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Eksempel på KPI – Innovation (projektoverblik)

10

Tilsagn fordelt på erhvervshusgeografi (mio. kr.)Hovedbudskaber:

• Det samlede tilsagn til Innovation er 675 mio. kr. Der er på 

nuværende tidspunkt et resttilsagn på samlet 433 mio. kr. 

Figuren til højre viser tilsagn og resttilsagn fordelt på

erhvervshusgeografier.

• Der er samlet 84 aktive projekter under Innovation. Figuren 

neden for illustrerer, at der er flest projekter i Nordjylland og i 

Sydjylland/Fyn.

• De ti største tilsagnsmodtager fremgår af tabellen med tilskud 

og udestående tilskud og dertilhørende projekter. Af særlige

opmærksomhedspunkter er Agro Business Park og DTU, der har 

store udestående tilskud tilbage.
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Nordjylland Midtjylland Sydjylland Fyn Sjælland Hovedstaden Bornholm

mio. kr.

Oprindelig tilskud

Tilsagnsmodtager Oprindelig tilskud Udestående tilskud Antal

mio. kr. mio. kr. projekter

CLEAN 94,1 85,1 10

Danmarks Tekniske Universitet 57,5 37,6 4

Aalborg Universitet 30,1 29,8 4

Agro Business Park A/S 52,6 28,0 5

Welfare Tech 27,4 23,7 7

Coro Co-Lab Roskilde 22,4 22,0 1

Erhvervshus Sydjylland 22,0 21,9 3

Fonden Energy Innovation Cluster 28,9 19,6 4

Foreningen access2innovation 27,1 16,8 1

Life Science Innovation North Denmark 19,3 11,5 3

Note: Dette er et overblik over projekter under innovation. Det ses i den første graf, hvor mange midler projekter i de forskellige geografier oprindeligt har fået tildelt, samt hvor mange af disse midler, der endnu ikke er udbetalt til projekterne. 
Det ses i cirkeldiagrammet, hvor mange projekter de forskellige dele af landet har, mens det nederst fremgår, hvem der er de største tilsagnsmodtagere samt hvor mange indstillinger bestyrelsen skal tage stilling til på næste møde.
Det bør bemærkes, at geografien ”Sydjylland/Fyn” i cirkeldiagrammet dækker over projekter igangsat af Syddansk Vækstforum.
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• KPI’er kan hjælpe bestyrelsen med at følge, hvad der kommer ud af bestyrelsens midler.

• Der udvælges KPI’er for bestyrelsens seks drivkræfter samt turisme med henblik på løbende opfølgning

• Med afsæt heri vil bestyrelsen kunne få et overblik over fremdriften i de støttede projekter og realiseringen af pejlemærkerne samt en 
indikation af, om indsatsen forløber som planlagt, eller der er behov for tilpasninger.

• Der måles på effekten af tidligere indsatser med henblik på at få viden om, hvad der virker, og hvor effekten er størst.



Eksempel: Iværksætteri - Det samfundsmæssige udgangspunkt

P
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Etableringsraten på landsplan har været relativt stabil set over de sidste 
10 år. Antallet af nye virksomheder set i forhold til antallet af 
eksisterende virksomheder har altså ikke flyttet sig nævneværdigt 
perioden.

Overlevelsesraten for danske virksomheder, som har eksisteret i 5 år, har 
ligeledes været forholdsvis stabil. 

Andelen af vækstiværksættere i Danmark tog et væsentligt dyk under 
finanskrisen, men har sidenhen rettet sig op, men lå i 2017 fortsat under 
niveauet i 2007. Der kan derfor være et behov for at understøtte 
iværksætteriet i Danmark.



Eksempel: Iværksætteri - Hvad er der kommet ud af initiativerne?

8

Effektmåling: Kommer der noget ud af indsatsen?

Det centrale spørgsmål i effektmålingssammenhæng er, om 
deltagervirksomhederne har klaret sig bedre, end de ville have gjort, 
hvis de ikke havde deltaget i indsatsen. 

Effektmålingen foretages ved at sammenligne den faktiske udvikling i  
centrale nøgletal i deltagervirksomhederne med udviklingen i en 
gruppe af sammenlignelige virksomheder, der ikke har deltaget i 
indsatsen (en såkaldt kontrolgruppe).

Hvis deltagerne har klaret sig bedre end virksomhederne i 
kontrolgruppen, tolkes dette som tegn på, at indsatsen har haft effekt. 

Fokus på strategiens drivkraft Iværksætteri

▪ Siden starten af 2019 har bestyrelsen støttet ti initiativer, der skal 

bidrage til øget iværksætteri og skabe vækst i nye virksomheder

▪ I alt har projekterne modtaget knap 100 mio. kr.

▪ Projekterne forventer tilsammen at hjælpe mere end 5.500 

iværksættere med at blive bedre til at drive virksomhed.

▪ Samtidig forventer projekterne, at der etableres 500 nye 

virksomheder som følge af indsatsen

Projektopfølgning

▪ Output og resultater af projekterne følges løbende ved hjælp af forskellige 

indikatorer. Foreløbig har mere end 600 iværksættere deltaget i initiativerne, og 

der er etableret knap 40 nye virksomheder

▪ Figuren viser resultatet af erhvervsfremmesystemets iværksætterindsats i 2014-

2016. Såfremt der ikke var en indsats, ville beskæftigelsesudviklingen følge den 

lyseblå kurve, hvorimod den mørkeblå illustrerer den faktiske udvikling med 

indsatsen.

▪ Der indgår godt 300 private deltagervirksomheder fra ni forskellige 

iværksætterrettede initiativer. Virksomhederne har deltaget i indsatsen i perioden 

2014-2016 og er målt i de efterfølgende to år. 



Drøftelse og videre proces

▪ Bestyrelsen udkommer med en årlig status (State-of-the-Union), 
der giver en temperaturmåling på SMV’ernes tilstand  

▪ Bestyrelsen finansierer et virksomhedspanel med 1 mio. kr. årligt 
(i første omgang for 2021)

▪ Sekretariatet igangsætter arbejde med at måle SMV’ernes tilstand 
og igangsætter udbud af virksomhedspanel

▪ Forventning om første resultater af virksomhedspanel og 
SMV’ernes tilstand på bestyrelsesmøde d. 21. april 2021

▪ Sekretariatet arbejder videre på at udvikle KPI’er og overblik over 
fremdrift/output af den eksisterende portefølje. Forslag vil blive 
forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmøde i foråret 2021.
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