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Bilag 4.2.4: Strategiens data- og analysegrundlag 

 

Formål 

Den nye strategi skal funderes i viden om danske virksomheders behov, vækst-

muligheder og potentialer og den eksisterende porteføljes performance beskrevet 

ved en række data og analyser, der beskrives i notatet. 

 

Baggrund 

Det følger af lov om erhvervsfremme, at strategien skal tage udgangspunkt i dan-

ske SMV’ers vækstudfordringer og rammevilkår, som blandt andet belyses ved 

data og analyser.  

 

Løsning 

Der etableres et videngrundlag for strategien ved data- og analysemæssige 

grundstammer, der følger strategiens primære tematikker: 

 

• Hovedtendenser og fremadrettede virksomhedsbehov. 

• Strategisk retning for signaturindsatser og øvrig portefølje. 

• Udpegning af erhvervs- og teknologiområder til klyngeindsatser. 

• Lokal og regional erhvervsudvikling. 

 

I det følgende beskrives de primære data- og analyseelementer, der forventes at 

blive lagt til grund for arbejdet med strategien. Derudover vil sekretariatet ind-

drage og udarbejde analyser afhængigt af bestyrelsens drøftelser og tilkendegi-

velser på møder, ligesom erfaringer med og viden om eksisterende indsatser lø-

bende inddrages i forbindelse med strategiske oplæg til bestyrelsen. 

 

Hovedtendenser i virksomhedernes behov 

For det første gennemføres en række analyser, som skal give bestyrelsen input 

og data om de hovedtendenser, udfordringer og muligheder, som SMV’erne mø-

der de kommende år, og som kan danne grundlag for fokus i den kommende 

strategi. 

 

Udviklingstendenser med betydning for SMV’er (megatrendanalyse) 

Megatrends er store udviklingstendenser med længerevarende og betydelig på-

virkning af samfundet, herunder erhvervsliv, såsom grøn omstilling, digitalise-

ring og forsyningssikkerhed. Derfor er der igangsat en analyse, der skal kort-

lægge og vurdere betydningen af megatrends, der forventes at sætte rammerne 

for danske SMV’ers udvikling i de kommende år. På den baggrund identificeres 
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i analysen udfordringer og muligheder for danske SMV’er, som bestyrelsens 

kommende strategi kan adressere. Analysen gennemføres i andet halvår 2022 og 

forventes at indgå på mødet den 2. februar 2023. 

 

Erhvervsøkonomisk tilstand 

Analyse af den aktuelle og strukturelle tilstand blandt danske SMV’er ved brede 

og anerkendte erhvervsøkonomiske indikatorer, herunder produktivitet, beskæf-

tigelse og omsætning samt tematiske indikatorer for fx iværksætteri, innovation, 

digitalisering, arbejdsstyrkens kompetencer mv. Analysen forventes – sammen 

med analysen af megatrends – at kunne indgå som grundlag for drøftelserne af 

strategiens hovedtendenser på mødet den 2. februar 2023.  

 

Virksomhedspanelet  

Epinion indsamler for bestyrelsen hvert halve år data om virksomhedernes behov 

og udfordringer fra godt 2.500 SMV’er gennem spørgeskemaet ”Virksomheds-

panelet”. Fjerde runde af panelet, der gennemføres i efteråret 2022, understøtter 

det analytiske grundlag for strategien ved spørgsmål om forsyningskæder og -

sikkerhed. Herunder bidrager panelet med viden om muligheder og barrierer for 

vækst og udvikling i relation til forsyningskæder og -sikkerhed inden for fx den 

grønne omstilling, digitalisering og innovation. Dermed kan data fra panelet bi-

drage til at identificere megatrends’ betydning for SMV’er. Desuden forventes 

femte runde af panelet gennemført i første halvår 2023, så det kan informere 

arbejdet med strategien yderligere, fx i relation til styrkepositioner. 

  

Strategisk retning for signaturindsatser og øvrig portefølje 

For det andet gennemføres en række analyser af bl.a. den eksisterende portefølje, 

som skal give bestyrelsen input og data til videreudvikling af signaturindsatser 

og andre prioriteter. Ovenstående data om virksomhedernes behov kan ligeledes 

indgå i overvejelsen om retningen for bestyrelsens indsatser. 

 

Porteføljeperformance     

Data fra eksisterende erhvervsfremmeprojekter og deres økonomiske perfor-

mance og resultatskabelse analyseres og kondenseres. Herunder belyses for-

skelle i projekter og projekttypers økonomiske og resultatmæssige performance 

med udgangspunkt i centrale indikatorer.  

 

I tillæg hertil gennemføres årlige målinger af projekternes effekter på længere 

sigt. Effektmålingerne gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik (DST) 

og omfatter samtlige virksomhedsrettede initiativer, der er støttet af EU’s Regi-

onalfond og Socialfond. Disse anvendes ligeledes til at belyse den eksisterende 

portefølje. Disse data planlægges at indgå på mødet den 18. april 2023. 

 

Udpegning af erhvervs- og teknologiområder 

For det tredje gennemføres en analyse, som skal give bestyrelsen input og data 

til brug for udpegningen af de erhvervs- og teknologiområder, der skal ramme-

sætte de kommende års klyngeindsats. Det vil i betydelig grad være data og ana-

lyser om de nuværende styrkepositioner og klynger. Her skelnes mellem viden 

om klyngeorganisationernes performance som aktør og selve den strategiske re-
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levans af de pågældende erhvervs- og teknologiområder. For begge deles ved-

kommende vil sekretariatet løbende i perioden frem mod udgangen af april 2023 

være i dialog med de eksisterende klyngeorganisationer samt øvrige aktører og 

interessenter med fokus på bestemte erhvervs- og teknologiområder. Som led 

heri tilrettelægges det nærmere forløb i forlængelse af bestyrelsens samarbejde 

om klyngeindsatsen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

 

Opdaterede data for styrkepositioners økonomiske udvikling 

Der forventes gennemført en analyse af den erhvervsøkonomiske udvikling in-

den for de nuværende erhvervs- og teknologiområder, hvor inden for klynger 

opererer. Formålet er at bidrage til vurderingen af de enkelte områders fortsatte 

strategiske relevans ifm. fremtidens klyngeindsatser. 

 

Forsknings- og teknologianalyse  

Som led i udpegningen af erhvervs- og teknologiområder forventes gennemført 

en ekstern analyse, der undersøger, hvilke forsknings- og teknologiområder der 

vil have størst økonomisk betydning for innovation i dansk erhvervsliv de kom-

mende år, og hvoromkring der vil være et strategisk rationale for at understøtte 

erhvervsudvikling, herunder via bl.a. klyngeindsatser. Analysen vil blive gen-

nemført i første kvartal 2023, så den kan indgå på mødet den 8. juni 2023 som 

led i arbejdet med at udpege erhvervs- og teknologiområder.  

  

Klyngeevaluering og -survey 

På aktørniveauet indsamles hvert år data for klyngeorganisationernes gennem-

førte aktiviteter, herunder bl.a. antal deltagende virksomheder i forskellige akti-

vitetstyper. Til brug for strategiarbejdet forventes der at foreligge data for 2021 

og 2022.  

 

Som en del af opfølgningen på den eksisterende klyngeindsats gennemføres der-

udover en spørgeskemaundersøgelse målrettet virksomheder og videninstitutio-

ner, der har deltaget i indsatsen i 2021-2022. Undersøgelsen bidrager med viden 

om klyngernes performance her og nu, men også om målgruppen inden for styr-

kepositionerne. Resultaterne kan bidrage til at belyse performance i den nuvæ-

rende klyngeindsats og give input til udpegning af erhvervs- og teknologiområ-

der og den videre strategiske retning for bestyrelsens klyngeindsats.  

 

Lokal og regional erhvervsudvikling 

For at sikre data- og analysemæssig understøttelse af den lokale og regionale 

perspektivering af hovedtendenser og DEB’s signaturindsatser segmenteres en 

række data geografisk fra fx Virksomhedspanelet, porteføljeperformance, effekt-

målinger og analysen til regionale oversigter (dashboards e.l.). Disse oversigter 

kan fx ved anvendelse på lokale workshops bidrage til at vurdere, hvor der fore-

kommer relevante og væsentlige regionale forskelle, som strategien med fordel 

kan have blik for. 

 

Som et supplement til det regionale data- og analysegrundlag foretages der sy-

stematisk rapportering fra de regionale workshops som grundlag for erhvervs-

husenes deltagelse på bestyrelsesmødet den 18. april 2023. 
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