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På mødet d. 13. maj 2019 præsenteres i alt fem baggrundsanalyser. Analyserne 

bidrager hver især med datagrundlag til at assistere bestyrelsen i dens opgaveva-

retagelse i forbindelse med strategien, herunder udpegning af erhvervs- og tek-

nologiområder (styrkepositioner), udarbejdelse af regionale kapitler, udarbej-

delse af kapitel om tværgående indsatsområder m.v.  

 

Analyserne indeholdt i bestyrelsesmaterialet er alle i udkast og vil blive færdig-

gjort efter mødet i bestyrelsen. De enkelte analyser og deres umiddelbare anven-

delse beskrives kort nedenfor.  

 

Analyse af erhvervsstyrker (IRIS Group) 

Analysen omfatter en kortlægning af sammenhængende danske erhvervsområ-

der med fokus på både etablerede erhvervsområder og potentielle erhvervsom-

råder, der har vækst og rummer et stort potentiale. Der indkredses i alt 25 er-

hvervsområder, som tegner sig for 79 pct. af Danmarks samlede eksport og godt 

51 pct. af den samlede beskæftigelse. Herefter rangeres de 25 erhvervsområder 

efter en række performanceindikatorer. Analysen er baseret på branchekoder 

samt en række nationale statistikker og kan især anvendes som en del af viden-

grundlaget for bestyrelsens udpegning af 10-12 erhvervs- og teknologiområder 

(styrkepositioner) og et antal spirende klynger samt som input til udformningen 

af den kommende EU’s strukturfonde fra 2021-2027, herunder vedrørende smart 

specialisering 

 

Analyse af styrker inden for forskning, teknologi og uddannelse (IRIS Group) 

Med udgangspunkt i de 25 erhvervsområder, der identificeres i ovennævnte ana-

lyse, omfatter denne analyse en kortlægning af danske styrker inden for forsk-

ning, teknologi og uddannelse, herunder hvordan disse understøtter innovation 

og vækst i de 25 erhvervsområder, analysen over erhvervsstyrker dækker. Der 

identificeres 18 hovedområder med danske forskningsstyrker samt 9 markante 

og 7 moderate danske teknologistyrker. Sammenhængen mellem forsknings, tek-

nologi og uddannelsesstyrker og spirende erhvervsområder kortlægges, hvorved 

der identificeres 11 spirende erhvervs- og teknologiområder. Analysen baseres 

på data om bl.a. patenter, venturekapital, forskningspublikationer samt inter-

views med universiteter og anvendes primært som en del af videngrundlaget for 

bestyrelsens udpegning af 10-12 erhvervs- og teknologiområder 
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(styrkepositioner) og et antal spirende erhvervs- og teknologiområder samt som 

input til udformningen af den kommende EU’s strukturfonde fra 2021-2027, her-

under vedrørende smart specialisering. 

 

Aktørundersøgelse (Erhvervsstyrelsen)  

Undersøgelsens formål er at kortlægge interessenters opfattelser af danske styr-

kepositioner, markeder og teknologier med vækstpotentialer. I undersøgelsen 

indgår i alt 91 besvarelser fra erhvervs- og brancheorganisationer, videninstitu-

tioner og GTS’er samt klyngeorganisationer og innovationsnetværk, hvilket sva-

rer til en svarrate på 80 pct. Undersøgelsens resultater bygger på åbne besvarel-

ser. Resultatet af undersøgelsen viser, at der i besvarelserne fremgår en række 

erhvervsområder, som interessentgruppen vurderer som danske styrkepositioner. 

Besvarelserne kredser om i alt 11 overordnede erhvervs- og teknologiområder 

(styrkepositioner) og en række spirende erhvervs- og teknologiområder. Under-

søgelsen indeholder desuden interessentgruppens bud på kriterier for udpegnin-

gen af erhvervs- og teknologiområder (styrkepositioner) og spirende teknologi- 

og erhvervsområder samt hvilke erhvervsfremmeindsatser, der efterspørges for 

at understøtte vækst og udvikling. Analysen kan især anvendes som en del af 

videngrundlaget for bestyrelsens udpegning af 10-12 erhvervs- og teknologiom-

råder (styrkepositioner) og et antal spirende erhvervs- og teknologiområde samt 

som input til udformningen af den kommende EU’s strukturfonde fra 2021-2027, 

herunder vedrørende smart specialisering. 

 

Statistik for decentrale vækstvilkår (Erhvervsstyrelsen)  

Statistikken indeholder tal for velstand og produktivitet, arbejdsmarked og er-

hvervsstruktur, kvalificeret arbejdskraft, innovation, iværksætteri og vækstvirk-

somheder, grøn omstilling, digitalisering samt turisme opdelt på erhvervshus-

geografier. Analysen giver både et billede af status for de enkelte erhvervshus-

geografier samt udviklingen i de centrale nøgleindikatorer. Statistikken er over-

vejende baseret på registerdata fra Danmarks Statistik og i enkelte tilfælde spør-

geskemadata fra samme, samt data for turisme fra VisitDenmark. Analysen kan 

både anvendes i forhold til udarbejdelsen af de regionale kapitler og kapitlet 

vedrørende tværgående indsatsområder 

 

Tværgående opsamling af regionale strategiworkshops om decentral er-

hvervsfremme (Pluss Leadership) 

Rapporten er en opsamling af deltagernes input fra de syv decentrale workshops, 

som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen gennemførte 

sammen med de tværkommunale Erhvervshuse i perioden fra d. 13. marts til d. 

1. april 2019. Formålet med workshopsne var at tilvejebringe input om regionale 

og lokale udfordringer, behov og potentialer gennem inddragelse af en bred in-

teressentskare inden for erhvervshus-geografierne. Sammendraget kan især an-

vendes som led i udarbejdelsen af de regionale kapitler, kapitlet vedrørende 

tværgående indsatsområder samt som input til udformningen af den kommende 

EU’s strukturfonde fra 2021-2027. 
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