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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal drøfte SMV’ernes tilstand, herunder i lyset af følgerne af COVID-

19-krisen. Drøftelsen afrunder bestyrelsesåret 2020 og udgør et input til fastlæg-

gelse af bestyrelsens fokus i 2021. 

 

Baggrund 

På mødet i oktober godkendte bestyrelsen en analyseplan for 2021, herunder forsla-

get om en Årlig status på SMV’ernes ”tilstand” (State of the Union for SMV’er), 

som skal give bestyrelsen et grundlag for at bidrage til samfundsdebatten med afsæt 

i en årlig vurdering af vilkårene for SMV’er, samt hvad der skal til for at forbedre 

dem. Status vil de kommende år blive baseret på bl.a. data fra det virksomhedspa-

nel, som etableres primo 2021. 

 

Som afrunding på 2020 gennemføres en første temadrøftelse om SMV’ernes til-

stand. Temadrøftelsen kan bl.a. fungere som input til bestyrelsens kommende drøf-

telser om fokus og udmøntninger i 2021. Drøftelsen er lagt bredt op, men vil også 

have et fokus på COVID-19-krisens betydning for SMV’erne.  

 

Nøgletal om SMV’erne 

SMV’erne udgør 99,7 pct. af det samlede virksomhedslandskab i Danmark (2018), 

og står for næsten halvdelen af beskæftigelsen og 60 pct. af omsætningen i dansk 

erhvervsliv. Samtidig er det en meget uens gruppe af virksomheder, hvor de fleste 

enten har ingen eller mindre end 10 ansatte (hhv. 46 og 47 pct.), mens SMV’er med 

10-49 ansatte udgør 6 pct. og SMV’er med 50-249 ansatte udgør 1 pct. SMV’erne 

fordeler sig på tværs af brancher, hvor handel og transport er den største. 

 

SMV’erne er på tværs af størrelseskategorier blevet ramt uens af COVID-19-krisen. 

Nogle er hårdt ramt, hvilket bl.a. deres brug af de forskellige statslige hjælpepakker 

vidner om, mens andre har været stort set upåvirkede eller endda haft positiv effekt 

af nye fokusområder som følge af COVID-19.  

 

82 pct. af de kompenserede SMV’er har mindre end 10 årsværk, mens de står for 39 

pct. af både de kompenserede jobs og af den samlede udbetalte kompensation. De 

andre SMV-kategorier tegner sig for mellem 12 og 18 pct. af de samlede antal kom-

penserede jobs og samlet udbetalt kompensation.  

  

Se bilag 3.2 for en kort databaseret introduktion til ovenstående tal.  

 

Løsning 

Temadrøftelsen indledes med to virtuelle oplæg, hhv. et fra Kim Klyver, professor 

ved Syddansk Universitet, og et fra Erik Kraup, direktør ved Erhvervshus Midtjyl-

land. Oplægsholderne vil også være virtuelt tilstede under den efterfølgende drøf-

telse i plenum.  
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Oplægsholdere: 

 

Kim Klyver, professor ved Syddansk Universitet  

Under overskriften ”Hvad skal SMV’er lære af COVID-19” vil Kim Klyver med af-

sæt i helt nye og foreløbige data give sit bud på de danske SMV’ers krisestrategier, 

og hvordan SMV’er med fordel kan forberede sig på fremtidens kriser. Der tages af-

sæt i et igangværende forskningsprojekt, som er finansieret af Industriens Fond. 

Projektet baserer sig på både kvalitative og kvantitative data, herunder data tilveje-

bragt i et samarbejde med Erhvervshus Sydjylland. 

  

Projektets resultater henvender sig til danske beslutningstagere, politikere, erhvervs-

fremmeaktører og SMV’er, som ønsker viden om virksomhedernes muligheder og 

udfordringer under og efter COVID-19-krisen. På sigt skal den nye viden blandt an-

det bredes ud til virksomhederne via erhvervshusene og bidrage til at understøtte 

adfærdsforandringer og beslutninger, der styrker SMV’er igennem den nuværende 

pandemi og forbereder dem til fremtidige kriser. 

 

Erik Krarup, direktør ved Erhvervshus Midtjylland  

Under overskriften ”Hvilke udfordringer oplever erhvervshusene, at SMV’erne sær-

ligt står overfor?” vil Erik Krarup blandt andet fortælle om, hvilke udfordringer 

SMV’erne især er stødt på, og hvilke aktiviteter/indsatser de særligt har efterspurgt 

hos landets erhvervshuse i det seneste halve år. Desuden vil han give et bud på, 

hvordan erhvervshusene vurderer efterspørgslen fra SMV’erne efter COVID-19-

krisen. 

 

Med afsæt i oplæggene og med indspil fra bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen 

drøfte SMV’ernes tilstand i lyset af COVID-19-krisen, og hvordan dette spiller ind 

på bestyrelsens fokus i 2021. Drøftelsen skal bidrage til at kvalificere bestyrelsens 

fælles viden og afsæt for beslutninger. 

 

Videre proces 

Temadrøftelsen leder ikke til et konkret beslutningspunkt.  

 

I løbet af 2021 vil der blive tilvejebragt aktuel viden i forbindelse med den årlige 

status på SMV’ernes ”tilstand” (State of the Union for SMV’er). 

 

Kommunikation 

Der vil ikke være kommunikation i forlængelse af drøftelsen. 

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af oplæggene drøfter SMV’ernes tilstand 

og bl.a. kommer ind på: 

• Hvilke udfordringer og muligheder SMV’erne står over for, særligt i lyset af 

COVID-19-krisen, herunder evt. geografiske og branchemæssige forskelle. 

• Hvor bestyrelsen i 2021 kan lægge sit fokus, så SMV’erne understøttes bedst 

muligt. 
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