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ERHVERVSMINISTERIET 

Appendiks 7.2.a Data vedr. Virksomhedsprogrammet fra Virksomheds-

panelets tredje runde 

 

I tredje runde af Virksomhedspanelet blev der spurgt ind til kendskab til og del-

tagelse i Virksomhedsprogrammets tre spor: SMV:Vækstpilot, SMV:Grøn og 

SMV:Digital. I nedenstående tabel 1 præsenteres spørgsmålenes ordlyd samt 

svar og svarprocent. Spørgsmålene om hvorvidt virksomhederne vurderer, at 

det vil være relevant at deltage, er blevet stillet til de virksomheder, der ikke før 

har deltaget i programmet.   

Tabel 1 

Har jeres virksomhed 

deltaget i eller kendskab 

til følgende virksom-

hedsprogrammer: - 

SMV: Vækstpilot 

Total 2538 

Ja, vi har deltaget i programmet 1% 

Ja, vi kender programmet, men har ikke deltaget 20% 

Nej, vi kender ikke programmet 78% 

Har jeres virksomhed 

deltaget i eller kendskab 

til følgende virksom-

hedsprogrammer: - 

SMV: Grøn 

Total 2538 

Ja, vi har deltaget i programmet 1% 

Ja, vi kender programmet, men har ikke deltaget 17% 

Nej, vi kender ikke programmet 82% 

Har jeres virksomhed 

deltaget i eller kendskab 

til følgende virksom-

hedsprogrammer: - 

SMV: Digital 

Total 2538 

Ja, vi har deltaget i programmet 3% 

Ja, vi kender programmet, men har ikke deltaget 18% 

Nej, vi kender ikke programmet 79% 

I hvilken grad vurderer 

du, at det er eller kunne 

være relevant for jeres 

virksomhed at deltage i 

et af de følgende pro-

grammer - SMV: 

Vækstpilot 

Total 2470 

I meget høj grad 4% 

I høj grad 6% 

I nogen grad 16% 

I mindre grad 17% 

Slet ikke 46% 

Ved ikke 12% 

I hvilken grad vurderer 

du, at det er eller kunne 

være relevant for jeres 

virksomhed at deltage i 

et af de følgende pro-

grammer - SMV: Grøn 

Total 2467 

I meget høj grad 4% 

I høj grad 8% 

I nogen grad 15% 

I mindre grad 14% 

Slet ikke 44% 

Ved ikke 15% 

I hvilken grad vurderer 

du, at det er eller kunne 

være relevant for jeres 

virksomhed at deltage i 

et af de følgende pro-

grammer - SMV: Digi-

tal 

Total 2357 

I meget høj grad 6% 

I høj grad 9% 

I nogen grad 16% 

I mindre grad 13% 

Slet ikke 40% 

Ved ikke 15% 
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Datagrundlag 

Analysen baserer sig på 2.638 survey-besvarelser fra små og mellemstore virk-

somheder med 0 - 249 ansatte. Data er indsamlet via e-Boks, email og telefo-

nisk i marts 2022. Data er vægtet med populationsdata fra virksomhedsregistret 

på branche, størrelse og erhvervshusområde, og data kan således betragtes som 

repræsentative på disse parametre. 
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