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Erhvervsfremmeaktører skærper profilen  

Toprække 

  En række aktuelle analyser viser at ak-
tørerne i erhvervs- og innovations-
fremmesystemet er ved at nyorientere sig 
og skærpe profilen. Men hvilke målgrupper 
og udfordringer prioriteres nu i innova-
tions- og vækstsystemet? 
 
Basale kundskaber i læsning og matematik til 
de svageste elever eller særlig udvikling af de 
dygtigste talenter blandt børnene i folke-
skolen? Brede, forebyggende sundheds-
kampagner eller ny og kostbar medicin? Dét 
er eksempler på aktuelle strategiske afvejnin-
ger fra andre politikområder. Men hvordan er 
det inden for innovations- og erhvervspolitik-
ken? Er vi klare på, hvilken bane vi spiller på? 
Og spidse på, hvordan vi spiller dér? 
 
De store virksomheder driver investerin-
ger, innovation og eksport 
Det er veldokumenteret, at virksomheds-
størrelse er positivt korreleret med produktivi-
tet, innovation og internationalisering.1 De 
store virksomheder har stor og endda stigen-
de betydning for erhvervslivets investeringer, 
innovation og eksport. 
 
Derfor har de største koncerner også en sær-
lig rolle i innovations- og erhvervsinitiativer 
bl.a. som flagskibsvirksomheder i klyngerne, 
og som brohoveder til markederne. 
 

                                                
1 Se fx Copenhagen Economics for Axcel Future, 2013: 
Danske virksomheders vækst og investeringer 

Nye og mindre virksomheder skaber jobs 
og dynamik 
Men vi kan ikke basere samfundets beskæfti-
gelse og velstand alene på de store virksom-
heder. De nye, små og mellemstore virksom-
heder bringer dynamik og fornyelse ind i  
økonomien, og de skaber mange nye jobs. 
 
En ny analyse fra Region Midtjylland2 viser 
produktivitet og eksportandel for hhv. vækst-
boblere med i gennemsnit 13 fuldtidsansatte 
og 1,5 mio. kr. i omsætning pr. medarbejder 
(20 mio. kr. pr. virksomhed) og vækstvirk-
somheder med 27-28 fuldtidsansatte og 2,8-
3,1 mio. kr. i omsætning pr. medarbejder (76-
87 mio. kr. pr. virksomhed). 
 
 Antal  

fuldtids-
beskæftigede 

Omsætning 
pr.  

medarbejder 

Værditilvækst pr. 
fuldtidsbeskæftiget 

Eksport i 
pct. af 

omsætning 
Høj vækst 27 2,8 mio. kr. 851.000 kr. 30 
Moderat 
vækst 

28 3,1 mio. kr. 760.000 kr. 24 

Vækst-
boblere 

13 1,5 mio. kr. 508.000 kr. 22 

Uden for 
vækstlaget 

11 2,2 mio. kr. 665.000 kr. 28 

Kilde: Iris Group for Region Midtjylland, 2015: Det midtjyske vækstlag. 
 

I analysen konkluderes det, at hovedpoten-
tialet ligger i at gøre vækstboblere til vækst-
virksomheder ved at løfte dem fra 13 til 27-28 
ansatte. 
 
Det indebærer primært at få virksomhederne 
ind i en såkaldt skaleringsfase med tydeliggø-
relse af virksomhedens værdikæde, effektivi-
sering af organisation, opbygning af  
                                                
2 Iris Group for Region Midtjylland, 2015: Det midtjyske 
vækstlag 
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salgskanaler samt udvikling af ledelse og 
medarbejdere. I transformationen ændres 
organisationsstrukturen som regel også fra 
enkel ejerledelse til professionel og funkti-
onsopdelt ledelse. 
 
Som tabellen viser, indebærer springet fra 
vækstbobler til vækstvirksomhed kun en  
moderat øget eksportandel (højvækst virk-
somhedernes eksportandel er på 30 pct. mod 
22 pct. i vækstboblerne).3 Det er først i en 
senere vækstfase (koncept- og ekspansions-
fasen), at virksomhedernes internationalise-
ring for alvor øges. I den fase ses der også 
oftere virksomhedsopkøb enten fra industri-
elle ejere eller fra kapitalfonde mv. 
 

 
 
Banen vi spiller på 
I innovations- og erhvervsfremmesystemet er 
der et stort ønske om at komme tættere på 
og spille en større rolle for de virksomheder, 
der vokser mest. Dét har været en ledetråd i 
det sidste 10-år både i Danmark og internati-
onalt. 
 
                                                
3 I industrien er eksportandelene i runde tal 10% for 
virksomheder med 1-9 ansatte, 20% for 10-19 ansatte, 
30% for 20-49 ansatte, 40% for 50-99 ansatte og 60% 
for 100+ ansatte. Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske 
efterretninger 

Spørgsmålet er imidlertid, om det er et spil, 
innovations- og erhvervsfremmesystemet 
reelt kan og skal satse på. Konklusionen i 
analysen af vækstlaget i Region Midtjylland 
tyder på en delvis nyorientering fra vækst-
virksomheder til vækstboblere. 
 
Afdelingschef Bent Mikkelsen fra Region 
Midtjylland, der står bag analysen af vækstla-
get, siger: ”Her i regionen er vi ikke i tvivl – 
det er den brede underskov af mindre og mel-
lemstore virksomheder, vi skal ud og bearbej-
de. Vi skal også have tilbud til iværksættere 
og til de virksomheder, der satser internatio-
nalt for alvor, men kerneopgaven er at føre de 
ejerledede virksomheder over på en mere 
professionel platform.”  
 
Nyorienteringen sættes også i relief af et om-
fattende svensk studie4, der for nylig har  
dokumenteret, at højvækstvirksomheder ikke 
har vedvarende høj vækst. Tværtimod var de 
virksomheder, der havde høj vækst i en peri-
ode, også dem, der havde størst sandsynlig-
hed for jobtab i den efterfølgende periode. 
Studiet dokumenterer også, at de fleste høj-
vækstvirksomheder er såkaldte one-hit-
wonders, og at det derfor ikke nytter at give 
virksomheder, der historisk har realiseret høj 
vækst, en særlig prioritet i innovations- og 
erhvervspolitikken.  
 
Ifølge det svenske studie bør man i stedet 
søge efter virksomheder i den relativt store 
gruppe med høj lønsomhed og finansiel styr-
ke til vækst, som af forskellige årsager vælger 
ikke at vokse. Beskæftigelsen i samfundet 
kan øges, hvis denne relativt store gruppe af 
virksomheder bringes til at vokse, frem for at 
fokusere på en mindre gruppe virksomheder, 
der allerede vokser hurtigt. 
                                                
4 Sven-Olov Daunfeldt og Daniel Halvarsson, 2014: Are high-
growth firms one-hit wonders? Evidence from Sweden. 
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Et parallelt synspunkt bringes frem i den 
spændende nye bog ”Iværksættersamfun-
det”.5 Her argumenteres der for, at det i dag 
ikke så meget handler om, hvor store virk-
somheder den enkelte iværksætter skaber, 
men snarere om, hvor stor en del af befolk-
ningen der bliver iværksættere og skaber 
lønsomme virksomheder. 
 
En af forfatterne, direktør for Væksthus Sjæl-
land Mads Váczy Kragh, siger: ”Vækstkultu-
ren i Region Sjælland adskiller sig fra resten af 
landet, ved at iværksætterne her gennemgå-
ende er mindre risikovillige. Derfor er opskrif-
ten hos også i højere grad at få mange nye og 
mindre virksomheder til at tage de næste 
skridt i udviklingen. Frem for at få et par 
håndfulde virksomheder til at tage syvmile-
skridt. Det er en bred bevægelse, vi skal have 
i gang. Det er hele iværksættersamfundet, vi 
skal styrke.” 
 

 
 
Forfatterens pointe matcher konklusionerne 
fra REG LABs analyse ”Vækstkulturens DNA” 
fra 2014. Heri fremgik det netop, at der i  
netop Region Sjælland og visse andre dele af 
Danmark nok er en pæn iværksætterrate, 
men er en udpræget mangel på risikovillighed 
i ’drive’.  
 

                                                
5 Mads Váczy Kragh, Søren Berg Jørgensen og Christel Skou-
sen Thrane, 2015: Iværksættersamfundet, Gyldendal Business. 

Hvordan vi spiller 
Evalueringen af væksthusene6 dokumentere-
de, at de økonomiske effekter på eksport er 
noget mindre end effekterne på omsætning 
og beskæftigelse. Det tyder på, at væksthu-
sene er bedre til de udfordringer, virksomhe-
derne møder i opstarts- og skaleringsfasen 
frem for i den senere koncept- og ekspan-
sionsfase. 
 
Evalueringen anbefalede her etablering af nye 
mere branche- eller klyngefokuserede, lands-
dækkende aktiviteter for de 5-10 pct. af 
vækstlaget, der har særligt vækstpotentiale 
og står over for international vækst og ek-
spansion. Dette er endnu ikke udmøntet i 
praksis. 
 
Direktør Betina Simonsen fra Innovationsnet-
værket Livsstil – Bolig & Beklædning siger i 
den forbindelse: ”Klyngerne er jo mange  
steder skabt for at fremme samspil mellem 
danske virksomheder og mellem virksom-
heder og uddannelser, forskere og myndig-
heder. Men de dygtigste klynger er allerede i 
gang med internationalisering. Både via sam-
arbejde med andre klynger og i form af  
eksportaktiviteter i samarbejde med ambas-
sader og innovationskontorer. Internationalt 
samarbejde mellem klynger fostrer anderledes 
tænkende internationalt samarbejde, match-
making mellem virksomheder og forskere og 
nye værdikæder.” 
 
Når det gælder opstarts- og skaleringsfasen 
og mulighederne for at få bedre fat i den en-
de af vækstlaget, er der også uudnyttede 
muligheder. 
 

                                                
6 Iris Group for Erhvervsstyrelsen og KL, 2013: Evaluering af 
Væksthusene 
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En nylig evaluering af Innovationsagent-
ordningen7 anbefalede således, at agenterne 
fremover særligt prioriterer at nå ud til de små 
og mellemstore ejerledede virksomheder, 
som ikke bruger innovations- og erhvervs-
fremmesystemet, primært fordi de ikke ken-
der systemet og dets tilbud. 
 
Her er det ifølge evalueringen en fordel, at 
innovationsagenterne kommer fra GTS-
institutterne, der generelt har et positivt ima-
ge i erhvervslivet og tilbyder et åbent møde 
om innovations- og vækstmulighederne ude i 
virksomhederne. 
 
Samtidig er der behov for at fastholde det 
teknologiske udgangspunkt for Innovations-
agenterne og styrke arbejdsdelingen i forhold 
til de mere merkantilt orienterede væksthuse. 
 
Tør vi specialisering? 
Erfaringerne bl.a. fra ovennævnte analyser og 
evalueringer er, at det i høj grad giver mening 
at skelne mellem forskellige segmenter, bru-
gere af innovations- og erhvervsfremmesy-
stemet med mere eller mindre stærke relatio-
ner til systemet. Og så udnytte forskellige 
aktørers særlige styrker i relation til brugerne. 
 
 
September 2015, eskild@reglab.dk  

                                                
7 Eskild Hansen Strategibureau for Styrelsen for Forskning og 
Innovation, 2015: Evaluering af Innovationsagentordningen i 
perioden 2010-2014. 


