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DIGITAL ERHVERVSFREMMEPLATFORM
AFTALE OM FORENKLING AF 
ERHVERVSFREMMESYSTEMET:

 Der skal etableres en ambitiøs, datadrevet digital 
erhvervsfremmeplatform, der giver virksomhederne 24/7 
adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser 
om opstart, drift og udvikling af virksomhed m.v. 

 Information, service og ydelser i erhvervsfremme-systemet 
skal gøres langt mere tilgængelige for virksomhederne end 
i dag. 

 Platformen skal kunne anvendes på tværs af indsatsen; fra 
den lokale kommunale erhvervsservice til statens 
ordninger.

 Den digitale erhvervsfremmeplatform skal  lanceres medio 
2019. 

 Platformen skal drives som en fællesoffentlig digital 
indgang til erhvervsfremme

LOV OM ERHVERVSFREMME
LOV nr. 1518 af 18/12/2018

Det fremgår af lovbemærkningerne, at platformen:
• Har til formål at gøre information, service og ydelser i 

erhvervsfremmesystemet let tilgængeligt for 
virksomheder. 

• Bl.a. skal indeholde et overblik over 
erhvervsfremmesystemets tilbud samt information, 
vejledning og erhvervsserviceydelser, der knytter sig til 
opstart, drift og udvikling af virksomhed.

§ 11. Erhvervsstyrelsen fører en fællesoffentlig digital 
platform, der har til formål at gøre information, service og 
ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængeligt for 
virksomheder. Myndigheder har pligt til at levere relevant 
indhold til den digitale platform.
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FIRE GRUNDLÆGGENDE 
UDVIKLINGSPRINCIPPER
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TO GRUNDFUNKTIONALITETER
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KONCEPT FOR GRUNDLÆGGENDE 
VEJLEDNING
Platformen skal indeholde information og vejledning om centrale emner for særligt iværksættere og mindre virksomheder. Det vil 
blandt andet være information om love og regler for at starte og drive virksomhed, samt mere forretningsspecifikke emner, såsom 
vejledning om forretningsplaner eller opsætning af hjemmesider.



GRUNDLÆGGENDE DIGITAL VEJLEDNING 
– DE FØRSTE EMNER (MEDIO 2019)
Erhvervsstyrelsen har i dialog med interessenter udvalgt 8 hovedemner med dertilhørende emner og underemner, som platformen som minimum 
bør vejlede i ved lanceringen medio 2019. I alt udgør det ca. 150 forskellige indholdssider. Alle indholdssider skal have en ”autoritativ 
indholdsproducent”, der har verificeret indholdets gyldighed. 



TAKSONOMI OG NAVIGATION
De udvalgte hovedemner med dertilhørende emner og underemner udgør platformens taksonomi, hvilket danner fundament for navigationen.

Emner, der er farvet grå i 
appendikset, er prioriteret til 
senere release. 
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DIGITALT KNUDEPUNKT
Iværksættere og virksomheder skal nemt kunne finde den rette aktør og relevante tilbud til deres erhvervsfremmebehov. 

Knudepunktet skal ved lancering rumme tilbud, der som minimum opfylder følgende tre kriterier: 

 Tilbuddene skal være erhvervsrettede og skal kunne søges af erhvervsaktive virksomheder eller førstartere (iværksættere) 

 Tilbuddene skal være relevante og aktuelle på lanceringstidspunktet af platformen

 Tilbuddene skal være udbudt af anerkendte erhvervsfremmeoperatører 



DEN OMVENDTE TELEFONBOG
Platformen skal indeholde et overblik over erhvervsfremmesystemet, så iværksættere og etablerede virksomheder kan navigere i 
erhvervsfremmesystemets støtteordninger, services mv.  Knudepunktet fremvises med udgangspunkt i tilbuddets indhold – og ikke udbyderen. 
Eksempler i figur er illustrative.



KNUDEPUNKTETS AKTØRER OG 
TILBUDSTYPER



UDVIKLING I FASER
Platformen udvikles i 3 overordnede faser, hvor der løbende sker releases henover fasens periode. 
Eksempel på en nedbrydning i et produkt roadmap.



MILEPÆLE FREM MOD FØRSTE RELEASE MEDIO 
19
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FORVENTET INDHOLD I RELEASES I Q3-Q4 (2019)



SUCCESKRITERIER FOR PLATFORMEN
(Mission statements)

Erhvervsfremmesystemet udgøres af autoritative indholdsproducenter, der udbyder digital vejledning, og anerkendte 
erhvervsfremmeoperatører, som udbyder erhvervsfremmetilbud. 

SUCCESKRITERIER FOR PLATFORMEN
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ØNSKET EFFEKT AF PLATFORMEN



MULIGE POTENTIALER FOR 
ERHVERVSFREMME-BESTYRELSEN OG 
ANDRE AKTØRER
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APPENDIKS



AGIL UDVIKLING I ITERATIONER
Et grundlæggende problem ved anvendelsen af vandfaldsmodellen til IT-udvikling er, at specifikation, design og konstruktion ofte ikke 
præcist kan besluttes og planlægges på forhånd. Erhvervsstyrelsen udvikler derfor agilt, fordi det giver mulighed for løsningsdesignet  
løbende  kan tilpasses forandringer, ligesom det sikres at udviklingen realiseres i dele og ikke først i slutningen af den samlede 
opgaveløsning
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PLATFORM OPBYGGET AF BASIS 
INFRASTRUKTUR

En stor del af de komponenter og services, der indgår i platformen, er allerede integreret i Erhvervsstyrelsens eksisterende 
forretning og it-infrastruktur. I første version af platformen bringes ca. 12 komponenter og services i spil.
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AGIL UDVIKLING I ITERATIONER



OPBRYDNING AF UDVIKLING I MINDRE 
RELEASES
Med udgangspunkt i de forretningsmæssige rammer og mål, nedbrydes opgaver løbende i ”Epics”,  som derefter konkretiseres i 
mindre og mere konkrete opgaver (stories). Alle opgaver organiseres i en prioriteret backlog (efter forretningsmæssig eller 
kundemæssig værdi), som løbende prioriteres og udvikles i iterationer. Målet med hver iteration er at producere en fungerende del af 
det samlede produkt.
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EKSEMPEL - SPRINT 6
Sprintet starter mandag den 25.marts og afsluttes 5.april. Alle sprints indledes med fælles et fælles ”Planning” møde, hvor både
forretning og udviklingsteam deltager. Forud for selve sprintet sikrer projektets productowner at der er afklares og estimerede stories
klar i backloggen. Her ses udgangspunktet for Sprint 6. 
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BRUGERINDDRAGELSE
Der er gennemført en omfattende kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af brugerbehov, der har affødt en række brugerportrætter, der 
beskriver de forskellige brugeres behov for erhvervsfremme. 

Der er dertil gennemført workshops med deltagere fra de kommunale erhvervsservices (udvalgt af KL) og væksthusene med fokus på afdækning 
af brugernes behov i forhold til grundlæggende vejledning samt opbygningen af digitale services på platformen.

Fra primo 2019 er der iværksat to udviklingsfora, der skal medvirke til at udvælge, prioritere og producere det nødvendige indhold og funktioner 
på platformen, samt i fastlæggelsen af den governance for den digitale platform, som skal gælde fra lancering medio 2019. 
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TEST AF VISUEL IDENTITET
Erhvervsstyrelsen er ved at undersøge tre forskellige scenarier for platformens mulige visuelle identitet med henblik på at skabe højst 
mulig troværdighed for platformens indhold.

Scenarie 1
Erhvervsfremmeplatformen er en del af 
den fællesoffentlige ind-
beretningsplatform Virk.dk (evt. integreret 
som en vertikal), og det visuelle udtryk er 
derfor konsistent med Virk.dk.

Scenarie 2
Platformen har sin egen unikke 
identitet. Identiteten opbygges alene 
ud fra platformens (forventede) 
indhold og den (forventede) 
målgruppe. 

Scenarie 3
Platformen er en del af en større 
erhvervsfremmeidentitet, herunder den 
kommende erhvervsfremmebestyrelse og 
erhvervshusene.
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VISUEL IDENTITET

Forside Emneside
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