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Effektvurdering	af	lokal	erhvervsfremme	
i	Danmark	
Manual	for	national	effektmåling	af	lokal	erhvervsfremme		

1. BAGGRUND	OG	FORMÅL			

KL	igangsatte	primo	2017	et	projekt,	der	havde	som	ambition	at	udvikle	en	metode	til	at	effekt-
vurdere	den	lokale	erhvervsfremmeindsats	i	Danmark.	Udgangspunktet	har	været	et	stigende	
ønske	om	at	kunne	opgøre	og	dokumentere	den	værdiskabelse,	som	virksomhederne	opnår	ved	
at	gøre	brug	af	de	erhvervsfremmeydelser,	som	kommunerne	udbyder.	

Formålet	hermed	er	blandt	andet;	

• At	opnå	større	indsigt	i	størrelsen	af	de	økonomiske	effekter	i	virksomheder	som	grund-
lag	for	politisk	stillingtagen	i	de	enkelte	kommuner	til,	hvor	mange	ressourcer	der	skal	
anvendes	til	lokal	erhvervsfremme.	

• At	blive	klogere	på,	om	værdiskabelsen	i	nogle	typer	af	aktiviteter	evt.	er	højere	end	i	
andre	typer	af	aktiviteter	–	som	grundlag	for	bedre	prioriteringer	af	ressourcerne	i	den	
lokale	indsats.	

• At	bidrage	til	at	lokale	evalueringer	af	erhvervsfremmeindsatsen	i	de	enkelte	kommu-
ner	kan	gennemføres	på	et	bedre	og	mere	ensartet	grundlag.		

Der	har	frem	til	i	dag	ikke	været	tradition	for	at	evaluere	resultater	og	effekter	af	erhvervsfrem-
meindsatsen	på	en	ensartet	måde	i	kommunerne.	Nogle	kommuner	har	endda	på	grund	af	man-
gel	på	fælles	værktøjer	og	et	fælles	begrebsapparat	indtil	videre	undladt	at	evaluere	og	effekt-
vurdere	indsatsen.	Det	har	skabt	usikker	om	nytteværdi	og	økonomisk	impact	af	indsatsen.		

Ambitionen	med	KL´s	projekt	er	i	dette	lys	både	1)	at	udvikle	en	fælles	model	for	at	effektvurdere	
indsatsen	på	nationalt	niveau	og	2)	at	gøre	det	lettere	for	den	enkelte	kommune	at	gennemføre	
egne	evalueringer,	herunder	evt.	også	at	benchmarke	sig	med	andre	kommuner.	

Dette	notat	præsenterer	resultaterne	af	projektet	i	form	af	et	helt	konkret	forslag	til	at	gennem-
føre	en	samlet,	national	effektvurdering	af	den	lokale	erhvervsfremmeindsats1.	

																																																													
1	Herudover	er	der	som	led	i	projektet	udarbejdet	et	notat	med	overskriften	”Hvad	er	lokal	erhvervsfremme?	–	Over-
blik	over	ydelser	og	aktiviteter	i	kommunernes	erhvervsfremmeindsats”.	Formålet	med	dette	notat	var	at	skabe	et	
fælles	begrebsapparat	og	et	samlet	overblik	over	de	aktiviteter	og	ydelser,	der	indgår	i	den	lokale	erhvervsfremme-
indsats	–	som	grundlag	for	at	træffe	beslutninger,	hvilke	aktiviteter	der	skulle	indgå	i	effektvurderingen,	og	hvordan	
effektvurderingen	kunne	gribes	an.	
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Projektet	er	gennemført	i	perioden	marts-juni	2017	med	IRIS	Group	som	tilknyttet	konsulenthus.	
Der	har	været	nedsat	en	styregruppe	for	projektet	med	deltagelse	af	 ledere	fra	7	kommuner	
samt	en	observatør	fra	Erhvervsstyrelsen.	Herudover	har	der	været	afholdt	to	workshops	med	
deltagelse	af	 i	alt	15	ledere	af	 lokale	erhvervsfremmeenheder.	På	de	to	workshops	har	delta-
gerne	 ydet	 et	 væsentligt	 bidrag	 til	 at	 konkretisere	 indholdet	 af	 aktiviteterne	 i	 den	 lokale	 er-
hvervsfremme	og	til	at	skitsere	mulige	resultater	i	virksomhederne	–	og	dermed	hvordan	effekt-
vurderingen	skal	gribes	an.	

Herudover	har	projektet	og	de	metodiske	overvejelser	været	drøftet	på	Dansk	Erhvervsfremmes	
årsdag	samt	på	et	møde	med	direktørerne	for	væksthusene.	

Det	har	endvidere	været	en	præmis	for	projektet,	at	deltagelse	i	en	samlet	national,	effektvur-
dering	skal	være	frivillig	for	de	enkelte	kommuner.	Effektvurderingen	skal	således	basere	sig	på	
kontaktinformationer	om	brugere	af	lokal	erhvervsfremme	i	de	kommuner,	der	ønsker	at	del-
tage	i	en	national	effektvurdering.	

Notat	er	bygget	op	på	den	måde,	at	del	I	gennemgår	konceptet	og	præsenterer	den	overordnede	
metode/tilgang,	vi	foreslår	at	anvende	i	den	nationale	effektvurdering.	Del	ll	indeholder	en	mere	
konkret	teknisk	specifikation	af,	hvordan	effektvurdering	foreslås	gennemført.	

2. LOKAL	ERHVERVSFREMME	-	HVAD	SKAL	OMFATTES	AF	EN	NATIONAL	EFFEKTMÅ-
LING?		

Kommunerne	 udbyder	 erhvervsfremmeydelser	 til	 tre	 forskellige	 målgrupper	 –	 førstartere,	
iværksættere	samt	SMV´er.	Erhvervsfremmeydelserne	kan	endvidere	opdeles	i	tre	hovedkate-
gorier2;	

• Grundlæggende	erhvervsservice,	der	omfatter	generel	information	og	kortere	vejled-
ningsforløb	rettet	mod	alle	typer	af	førstartere,	iværksættere	og	SMV´er.	

• Fokuseret	erhvervsservice,	der	vedrører	målrettede	forløb	og	ydelser,	hvor	indsatsen	
går	dybere	end	i	den	grundlæggendee	erhvervsservice,	og	som	fokuserer	på	bestemte	
målgrupper.	

• Erhvervsudvikling,	der	vedrører	projektaktiviteter,	der	 sigter	på	at	 styrke	vækstvilkå-
rene	i	et	område	gennem	udvikling	af	lokale	rammebetingelser.	

																																																													
2	For	en	uddybning,	se	notatet:	”Hvad	er	lokal	erhvervsfremme?	–	Overblik	over	ydelser	og	aktiviteter	i	kommunernes	
erhvervsfremmeindsats”.	Den	samlede	kommunale	erhvervspolitiske	 indsats	omfatter	også	andre	virkemidler	end	
erhvervsfremme,	herunder	myndighedsbetjening,	byudvikling,	infrastruktur,	intelligent	offentlig	efterspørgsel	og	job-
formidling.	Disse	indsatser	indgår	ikke	i	effektmålingen.		
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Det	er	hensigten,	at	alle	tre	kategorier	skal	omfattes	af	effektmålingen,	og	at	effekterne,	hvis	
datagrundlaget	er	tilstrækkeligt,	opgøres	separat	for	hver	hovedkategori.	Samtidig	skal	effek-
terne	opgøres	for	henholdsvis	iværksættere	og	SMV´er,	jf.	afsnit	5-6.	

De	fleste	ydelser	og	aktiviteter	i	den	lokale	erhvervsfremmeindsats	er	omfattet	af	den	effektmå-
lingsmanual,	der	er	præsenteret	i	del	ll.	Der	er	dog	to	aktivitetstyper	under	henholdsvis	grund-
læggende	erhvervsservice	og	erhvervsudvikling,	der	foreslås	udeladt	af	effektmålingen;		

• Kollektive	aktiviteter	i	den	grundlæggendee	erhvervsservice	i	form	af	generelle	informa-
tionsmøder	og	korte	arrangementer.	

• Ikke-deltager	baserede	aktiviteter	under	erhvervsudvikling.	

De	kollektive	aktiviteter	i	den	grundlæggendee	erhvervsservice	(fx	gå-hjem-møder)	vurderes	ge-
nerelt	at	være	af	en	form	og	længde,	hvor	det	ikke	giver	mening	at	foretage	effektmåling.	Dels	
fordi	der	ikke	arbejdes	med	individuelle	problemstillingerne	i	virksomhederne.	Målet	er	primært	
at	formidle	viden	og	inspirere	virksomhederne3,	og	det	vil	være	vanskeligt	at	separere	input	fra	
den	lokale	erhvervsfremme	med	den	inspiration,	som	virksomhederne	henter	andre	steder	fra.	
Dels	er	det	kun	få	kommuner,	der	systematisk	registrerer	deltagerne	og	således	kan	levere	kon-
taktinformation	til	en	effektmåling.	

Erhvervsudviklingsaktiviteter	kan	deles	op	i	deltagerbaserede	og	ikke-deltager	baserede	aktivi-
teter.	Deltagerbaserede	aktiviteter	er	fx	inkubationsmiljøer,	særlige	klyngeaktiviteter,	lederud-
viklingsforløb	og	diverse	innovationsfremmeaktiviteter	(fx	hackatons),	der	er	karakteriseret	ved,	
at	virksomhederne	skal	være	involveret	i	aktiviteten/initiativet	for	at	opnå	værdi.	Eksempler	på	
ikke-deltagerbaserede	aktiviteter	er	markedsføring	af	et	område	(fx	i	forhold	til	tiltrækning	af	
arbejdskraft),	fremme	af	infrastrukturprojekter	og	tiltrækning	af	uddannelser.	

Det	er	ikke	muligt	at	opgøre	effekterne	af	de	sidstnævnte	aktiviteter	i	en	landsdækkende	effekt-
måling,	der	forudsætter	1)	at	der	kan	udsendes	spørgeskemaer	til	de	virksomheder,	der	anven-
der	lokal	erhvervsfremme	og	2)	at	der	kan	gennemføres	en	registerbaseret	effektmåling,	hvor	
væksten	blandt	 virksomheder,	der	drager	nytte	af	 initiativet,	 sammenlignes	med	en	kontrol-
gruppe	af	virksomheder,	der	ikke	gør	det	(se	del	II).		

Det	betyder,	at	effektmålingen	skønsmæssigt	kommer	til	at	omfatte	70-80	procent	af	de	faglige	
aktiviteter	i	den	lokale	erhvervsfremme,	mens	evaluering	af	de	resterende	aktiviteter	må	foregå	
lokalt	(og	fx	baserer	sig	på	tilfredshedsmålinger	og	interview	blandt	de	virksomheder,	der	er	i	
målgruppen	for	erhvervsudviklingsaktiviteter).		

Figur	1	giver	en	oversigt	over	alle	ydelseskategorier	i	den	lokale	erhvervsfremmeindsats	samt	
hvilke	ydelsestyper,	der	henholdsvis	er	omfattet	og	 ikke	omfattet	af	effektmålingen.	Der	er	 i	
figuren	sondret	mellem	ydelser	målrettet	iværksættere	(herunder	førstartere)	og	SMV´er.	Som	

																																																													
3	Det	skal	hertil	bemærkes,	at	de	kollektive	arrangementer	ofte	også	fungerer	som	en	vigtig	indgang	til	1-1	vejledning	
samt	diverse	erhvervsudviklingsaktiviteter.	
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det	fremgår	kan	de	mange	forskellige	aktiviteter	i	den	lokale	erhvervsfremme	inddeles	i	11	ka-
tegorier,	hvoraf	de	otte	er	omfattet	af	manualen	til	effektmåling4.	

Figur	1.	Oversigt	over	ydelseskategorier	i	lokal	erhvervsfremme	og	hvad	der	skal	effektmå-
les	

	

										 	

																										 	

	

	

	 	

																																																													
4	For	en	uddybning	af	aktiviteterne,	herunder	typiske	erhvervsudviklingsaktiviteter,	henvises	til	notatet	”Hvad	er	lokal	
erhvervsfremme?	–	Overblik	over	ydelser	og	aktiviteter	i	kommunernes	erhvervsfremmeindsats”.	
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3. TILGANG		

3.1.	Den	lokale	erhvervsfremmes	effektkæde	
Metoden	til	effektvurdering	af	den	lokale	erhvervsfremmeindsats	tager	afsæt	i	 internationale	
state-of-the-art	metoder	om	god	evalueringspraksis5.		

I	overensstemmelse	hermed	har	vi	har	opstillet	effektkæder,	der	redegør	for	ydelsernes	virke-
måde	og	 specificerer,	 hvordan	 indsatsen	har	 effekt	 i	 virksomhederne.	 Figur	 2	 illustrerer	 den	
overordnede	effektkædetilgang,	som	danner	udgangspunkt	for	effektmålingen.		

Figur	2.	Om	effektkæder	for	lokal	erhvervsfremme	og	tilgang	til	effektvurdering	

	
Kilde:	IRIS	Group	

Den	generelle	effektkæde	består	af	i	alt	fem	led:	

• Input	er	de	midler	som	bruges	på	lokal	erhvervsfremme	–	både	de	kommunale	tilskud	
og	andre	midler,	fx	medlemsbidrag	fra	lokale	erhvervsråd,	mv.		

• Aktiviteter	er	de	ydelser,	som	udbydes	af	den	eller	de	lokale	erhvervsaktør(er).	Herud-
over	måles	aktivitetsniveauet	også	på	det	samlede	antal	brugere,	som	årligt	benytter	sig	
af	de	lokale	erhvervsfremmetilbud.	

• Output	er	de	effekter,	som	opnås	umiddelbart	efter	deltagelsen	i	aktiviteter	udbudt	 i	
den	lokale	erhvervsfremme.	Output	kan	fx	være,	at	brugervirksomhederne	har	opnået	

																																																													
5	Se	fx:	W.K.	Kellogg	Foundation	(2004);	“Logic	Model	Developing	Guide”,	European	Commission	(2015);	Better	regu-
lation	guidelines”.	
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nye	indsigter,	nye	kompetencer,	fået	introduceret	nye	værktøjer,	etc.	Et	vigtigt	output	
er	også,	at	virksomhederne	evt.	er	blevet	henvist	til	anden	relevant	erhvervsfremme.		

• Resultater	er	værdiskabende	forandringer	i	virksomheden,	som	de	lokale	erhvervsfrem-
meydelser	bidrager	til.	Det	kan	fx	være	styrket	innovation,	udvikling	af	nye	salgskanaler	
og	implementering	af	konkrete	effektiviseringstiltag.					

• Impact	er	effekter	på	virksomhedens	økonomiske	performance.	Disse	aktiviteter	kan	ty-
pisk	først	måles	på	2-3	års	sigt.	Det	er	fx	en	øget	vækst	i	omsætning,	vækst	i	antal	med-
arbejdere,	øget	produktivitet	og	øget	eksport.		

Effektmålingsværktøjet	har	alene	har	fokus	på	de	blå	kasser	i	figuren.	Det	vil	sige,	at	det	i	første	
omgang	ikke	er	ambitionen	at	opgøre	det	samlede	input.	Symbolerne	i	toppen	af	figuren	indike-
rer,	hvilken	metode	der	vil	blive	anvendt	til	at	måle	effekterne.		

Ambitionen	med	effektvurderingen	er,	at	det	skal	være	muligt	at	opgøre	både	aktiviteter,	out-
put,	resultater	og	impact	for	de	tre	hovedkategorier	i	den	lokale	erhvervsfremme	–	og	fordelt	
på	de	tre	brugersegmenter	(hhv.	førstartere,	iværksættere	og	etablerede	SMV’er).	Del	II	inde-
holder	en	nærmere	beskrivelse	af,	hvordan	aktiviteter	og	effekter	vil	blive	opgjort.		

3.2.	Opgørelse	af	aktivitetsniveauet	og	indsamling	af	brugeroplysninger	
For	at	gennemføre	effektmålingen	skal	der	indsamles	brugeroplysninger	om	de	personer	og	virk-
somheder,	 der	 anvender	 ydelserne	 i	 den	 lokale	 erhvervsservice.	Det	 kan	 fx	 gøres	 årligt	 eller	
hvert	andet	år	afhængigt	af,	hvor	hyppigt	effektmålingen	skal	gennemføres.	

Brugeroplysningen	skal	fordeles	på	hhv.	de	tre	brugerkategorier	(førstartere,	iværksættere	og	
etablerede	SMV’er)	og	de	tre	typer	af	ydelser	–	grundlæggende	erhvervsservice,	fokuseret	er-
hvervsservice	og	erhvervsudvikling.	

Det	stiller	krav	om,	at	operatørerne	af	lokal	erhvervsfremme	registrerer	brugerne	på	en	ensartet	
måde.	Boks	1	skitserer	de	kategorier,	som	de	kommuner,	der	ønsker	at	bidrage	til	den	nationale	
effektmåling,	skal	registrere	brugerne	på.		

Boks	1.	Krav	til	registreringspraksis	for	brugere	af	lokal	erhvervsfremme	

	

Udgangspunktet	er,	at	deltagerkommunerne	leverer	lister	med	følgende	oplysninger:	

• Førstartere:	Navn,	e-mailadresse	og	ydelseskategori	(grundlæggende	erhvervsservice)	
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• Iværksættere:	CVR-nummer,	virksomhedsnavn,	e-mail	på	relevant	kontakt	i	virksomhe-
den	samt	type	af	ydelse,	som	virksomheden	har	benyttet	(grundlæggende	erhvervsser-
vice,	fokuseret	erhvervsservice	eller	erhvervsudvikling).	

• SMV´er:	Ditto.	

Som	grundlag	for	at	gennemføre	en	ensartet	opgørelse	af	aktivitetsniveauet	udsendes	en	vej-
ledning,	der	skal	sikre	en	ensartet	registrering.	Vejledningen	skal	bl.a.	præcisere,	hvornår	en	
virksomhedsdialog	skal	defineres	som	en	vejledning,	og	hvornår	en	erhvervsudviklingsaktivitet	
karakteriseres	som	en	deltagerbaseret	aktivitet.	

Opgørelse	af	aktivitetsniveauet	
Brugernes	CVR-numre	samkøres	med	Danmarks	Statistiks	erhvervsregister,	og	der	udarbejdes	
en	årlig	aktivitetsopgørelse	med	fokus	på	følgende	aktivitetsmål:		

• Antal	vejledte	i	alt	og	fordelt	på	brugersegmenter	(førstartere,	iværksættere,	SMV’er.)	

• Gennemsnitligt	antal	vejledte	pr.	deltagende	kommune.		

• Vejledte	iværksættere	og	SMV’er	fordelt	på	brancher.		

• Andel	vejledte	iværksættere	og	SMV’er	i	forhold	til	samlet	antal	iværksættere	og	
SMV’er	i	de	deltagende	kommuner.	

Aktivitetsindikatorerne	vil	give	overblik	over	aktivitetsniveauet	og	gøre	det	muligt	at	følge	ud-
viklingen	fra	år	til	år.	Samtidig	vil	aktivitetsindikatorerne	vise,	hvor	stor	en	andel	af	det	lokale	
erhvervsliv,	der	benytter	lokal	erhvervsfremme.		

3.3.	Opgørelse	af	resultater	og	output	–	indikatorer	og	tilgang		

Output	og	resultater	blandt	brugerne	af	lokal	erhvervsfremme	(jf.	effektkæden	i	afsnit	3.1)	op-
gøres	ved	hjælp	af	spørgeskemaundersøgelser.		

Forventningen	er,	at	et	stort	antal	kommuner	ønsker	at	deltage	i	den	nationale	effektmåling	og	
at	der	er	et	betydeligt	antal	brugere	inden	for	alle	brugersegmenter.		

Der	gælder	følgende	for	spørgeskemaer	til	de	forskellige	brugersegmenter:	

Førstartere:	Der	udsendes	et	spørgeskema	3-9	måneder	efter	vejledningen.	Her	er	fokus	på,	
om	vejledningen	har	bidraget	til	øget	afklaring	samt	styrket	beslutningsgrundlag	for	–	og	øget	
viden	om	–	at	starte	virksomhed	(se	særskilt	spørgeskema	i	bilag	2).		

Grundlæggende	erhvervsservice:	Der	udsendes	spørgeskema	ca.	9-15	måneder	efter	vejlednin-
gen	til	hhv.	vejledte	iværksættere	og	SMV’er	(se	særskilt	spørgeskema	i	bilag	2).	Skemaerne	
har	fokus	på:		

1) Om	virksomheden	har	erhvervet	ny	indsigt,	styrket	beslutningsgrundlag,	nye	kompe-
tencer	mv.	som	følge	af	vejledningen.	
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2) Om	virksomheden	har	fået	styrket	adgangen	til	rådgivere,	andre	erhvervsfremmeaktø-
rer,	kommune,	netværk	til	andre	virksomheder,	mv.		

3) Om	vejledningen	har	ført	til	forbedringer	i	virksomhedens	forretningsgrundlag	i	form	
af	styrket	innovation,	nye	salgskanaler,	nye	effektiviseringstiltag,	mv.			

Herudover	skal	spørgeskemaet	afklare,	hvorvidt	evt.	styrkede	kompetencer	og	forbedret	for-
retningsgrundlag	primært	er	opnået	via	vejledningen	hos	den	lokale	operatør	eller	via	henvis-
ninger	til	andre	aktører.	

Fokuseret	erhvervsservice:	Der	udsendes	spørgeskema	ca.	9-15	måneder	efter	vejledningen	til	
iværksættere	og	SMV’er,	der	har	benyttet	fokuseret	erhvervsservice.	Spørgeskemaet	har	fokus	
på	de	samme	forhold,	som	er	beskrevet	under	grundlæggende	erhvervsservice.	Det	forventes	
dog,	at	en	større	andel	af	brugerne	erhverver	nye	kompetencer,	og	at	den	lokale	erhvervsservice	
kan	tilskrives	en	større	andel	af	de	opnåede	output	og	resultater,	da	der	er	tale	om	længereva-
rende	og	mere	fokuserede	forløb.			

Erhvervsudvikling:	Der	er	udarbejdet	et	særskilt	spørgeskema	til	brugere	af	lokale	erhvervsud-
viklingsaktiviteter.	Da	antallet	af	brugere	forventes	at	være	mindre	end	for	de	andre	ydelser,	
kan	det	her	være	nødvendigt	at	sende	spørgeskemaet	til	samtlige	indmeldte	brugere.	Spørge-
skemaet	har	fokus	på	at	måle	effekter	af	deltagerbaserede	aktiviteter	og	fokuserer	på,	om/hvor-
dan	deltagelsen	har	bidraget	til	kompetenceopbygning	og	styrkelse	af	forretningsgrundlaget.		

Virksomhederne	skal	i	skemaet	angive,	hvilken	type	af	erhvervsudviklingsaktiviteter	de	har	del-
taget	i	inden	for	fire	hovedkategorier:	1)	Iværksætteri,	2)	Klyngeudvikling	og	udvikling	af	forret-
ningsrelationer,	3)	Fremme	af	innovation,	4)	Andet.		

Retningslinjer	for	inddeling	af	brugere	og	opgørelse	af	output	og	resultater	
I	praksis	vil	en	del	brugere	have	benyttet	flere	forskellige	typer	af	 lokal	erhvervsfremme.	Det	
antages,	at	der	indmeldes	et	betydeligt	antal	brugere	af	de	forskelige	erhvervsfremmeydelser.	
Der	gælder	følgende	retningslinjer	for	udsendelse	inden	for	de	forskellige	ydelseskategorier:	

• Grundlæggende	erhvervsservice:	Dækker	virksomheder,	der	alene	har	benyttet	grund-
læggende	erhvervsservice.	

• Fokuseret	erhvervsservice:	Dækker	virksomheder,	der	har	benyttet	fokuseret	erhvervs-
service.	Der	tages	ikke	højde	for,	om	virksomhederne	også	har	gjort	brug	af	grundlæg-
gende	erhvervsservice	eller	ikke,	idet	det	antages,	at	effekterne	under	alle	omstændig-
heder	primært	skal	tilskrives	fokuseret	erhvervsservice.	

• Erhvervsudvikling:	Dækker	virksomheder,	der	har	deltaget	i	erhvervsudviklingsaktivite-
ter.	Spørgeskemaet	fokuserer	alene	på	output	og	resultater	af	disse	aktiviteter,	og	der	
stilles	ikke	spørgsmål	vedr.	brug	af	erhvervsserviceydelser.		

Der	opgøres	effektmål	for	både	førstartere,	iværksætter	og	SMV’er	og	for	hver	af	de	tre	ydel-
seskategorier.	De	enkelte	ydelser	kan	bidrage	til	effekter	på	en	række	forskellige	områder.	I	op-
gørelsen	af	output	og	resultater	vil	det	både	blive	opgjort,	hvor	mange	brugere	der	opnår	effekt	
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på	de	enkelte	områder	og	hvor	mange,	der	opnår	effekt	på	mindst	et	af	de	effektmål,	der	er	
fokus	på	i	spørgeskemaet,	jf.	nedenstående	eksempel.		

Figur	3.	Eksempel	på	præsentation	af	effekter	på	output	og	resultater	

	
Kilde:	IRIS	Group	

3.4.	Vurdering	af	impact	–	effektindikatorer	og	tilgang	til	at	opgøre	impact.		

Impact	er	de	økonomiske	effekter,	som	deltagelsen	i	lokale	erhvervsfremmeydelser	skaber	i	virk-
somhederne.		

Opgørelsen	af	 impact	vil	 ske	ved	hjælp	af	en	 registerbaseret	effektmåling,	hvor	udviklingen	 i	
værditilvækst,	 beskæftigelse	 og	 produktivitet	 blandt	 bruger	 af	 erhvervsfremmeydelser	 sam-
menholdes	med	udviklingen	i	en	kontrolgruppe,	der	ikke	har	benyttet	lokal	erhvervsservice,	men	
som	matcher	brugerne	på	alle	andre	væsentlige	områder	(fx	uddannelse,	geografi,	FoU,	vækst	
og	eksport	før	brugen	af	lokal	erhvervsfremme,	mv.).	

Vi	antager,	at	antallet	af	registrerede	brugere	er	tilstrækkeligt	til,	at	vi	kan	foretage	registerba-
seret	effektmåling	for	de	enkelte	brugergrupper	(iværksættere	og	SMV’er)	og	opdelt	de	tre	ydel-
seskategorier	 (grundlæggende	 erhvervsservice,	 fokuseret	 erhvervsservice	 og	 erhvervsudvik-
ling).	

Der	gennemføres	således	særskilte	effektopgørelser	for	følgende	grupper:		

• Grundlæggende	erhvervsservice	opgjort	på	hhv.	iværksættere	og	SMV’er,	som	omfatter	
brugere	der	alene	har	benyttet	lokal	grundlæggende	erhvervsservice.	

• Fokuseret	erhvervsservice	opgjort	for	hhv.	iværksættere	og	SMV’er,	der	har	benyttet	fo-
kuseret	erhvervsservice	(uanset	om	de	også	har	benyttet	grundlæggende	erhvervsser-
vice).	

• Erhvervsudvikling	opgjort	for	hhv.	iværksættere	og	SMV’er	(uanset	om	de	også	har	gjort	
brug	af	lokal	erhvervsservice).			

Effekterne	opgøres	som	den	mervækst	brugerne	opnår	i	forhold	til	kontrolgruppen.	Mervæksten	
opgøres	for	en	periode	på	2-3	år	efter	tidspunktet	for	brug	af	lokal	erhvervsfremme,	jf.	neden-
stående	eksempel:	

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Mindst	ét	område

Bedre	 interne	processer	og	drift

Bedre	 innovation	og	udvikling	af	nye	prosukter	
og	services

Styrket	adgang	 til	nye	kunder	og	markeder

Effekt	på	resultater

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Mindst	ét	område

Kompetencer	vedr.	salg	og	markedsføring

Kompetencer	vedr.	ledelse	og	styring

Kompetencer	vedr.	strategi	og	
forretningsudvikling

Effekt	på	output
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Figur	4.	Brugernes	mervækst	i	forhold	til	en	kontrolgruppe	opgjort	over	to	år		

	
Kilde:	IRIS	Group	

Den	 registerbaserede	effektmåling	gennemføres	 i	 samarbejde	med	Danmarks	Statistik	under	
forskerordningen	med	udgangspunkt	i	et	datasæt	som	bl.a.	bygger	på	Erhvervsregisteret,	firma-
ernes	køb	og	salg,	og	den	registerbaserede	arbejdsmarkedsstatisk	(RAS).		
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BILAG	1	TEKNISK	BILAG	–	TILGANG	TIL	SURVEY	OG	KVANTITATIV	EFFEKTMÅLING	

Dette	tekniske	bilag	indeholder	først	en	beskrivelse	af,	hvad	der	definerer	brugere	af	de	forskel-
lige	typer	af	ydelser	i	den	lokale	erhvervsservice.	Efterfølgende	beskrives	det,	hvordan	hhv.	spør-
geskemaundersøgelsen	og	den	kvantitative	effektmåling,	som	er	omtalt	i	effektmålingsmanua-
len,	konkret	anbefales	gennemført.		

Afgrænsning	af	brugere	
Det	er	vigtigt,	at	alle	deltagende	kommuner	har	samme	forståelse	af,	hvad	der	definerer	brugere	
af	de	forskellige	ydelseskategorier.	Et	centralt	element	i	den	sammenhæng	er	at	fastlægge	fælles	
retningslinjer	for,	hvornår;	

• En	kontakt	 til	en	virksomhed	skal	karakteriseres	som	en	vejledning	 (og	dermed	tælle	
med	i	effektmålingen).	

• En	aktivitet	skal	karakteriseres	som	et	netværk,	og	hvor	lang	tid	en	virksomhed	skal	have	
deltaget	i	et	netværk	for,	at	den	skal	indgå	i	effektmålingen.	

Afgrænsningen	på	disse	to	områder	fremgår	af	nedenstående	boks:	

Med	”vejledte”	forstås	personer,	iværksættere	og	virksomheder,	der	har	modtaget	individuel	sparring	
eller	problemafklaring	i	den	lokale	erhvervsserviceenhed	inden	for	områder	som	fx:	

• Etablering	af	virksomhed	
• Drift	af	virksomhed	
• Forretningsplaner	
• Strategiudvikling	
• Vejledning	om	anvendelse	af	lokale,	regionale	og	nationale	erhvervsfremmetilbud	
• Bistand	i	forbindelse	med	møder/sager	i	kommunen	
• Ejerskifte	
• Etc.	

Udgangspunkt	for	vejledningen	skal	være	en	individuel	dialog/samtale	om	1)	start	af	egen	virksomhed,	
2)	et	konkret	behov,	et	problem	eller	en	idé	hos	virksomheden	eller	3)	en	åben	dialog	eller	udviklings-
samtale	om	virksomhedens	situation,	udvikling,	forretningsplaner	eller	lign.”	

Med	netværk	forstås	en	aktivitet	for	en	fast	gruppe	af	virksomheder,	der	fokuserer	på	et	bestemt	tema	
og/eller	en	bestemt	gruppe	målgruppe.	Der	skal	holdes	flere	møder	årligt	i	netværket.	Medlemskaber	
i	fx	et	erhvervsråd	tæller	ikke	som	et	netværk.	Netværk	har	fra	4-5	deltagere	op	til	25-30	deltagere.	

Ved	”brugere	af	netværk”	skal	i	effektopgørelsen	forstås	iværksættere	og	virksomheder,	som	har	været	
en	del	af	et	eller	flere	netværk	i	en	periode	på	mindst	seks	måneder	(på	tidspunktet	for	gennemførelse	
af	survey),	og	som	har	deltaget	i	minimum	to	netværksmøder	eller	anden	relevant	netværksaktivitet6.	

Kilde:	IRIS	Group	

																																																													
6	Kravet	om	seks	måneders	deltagelse	skyldes,	at	vi	ønsker	at	måle	effekter	af	netværksdeltagelse.	Bemærk	at	med-
lemskab	af	fx	et	erhvervsråd	ikke	anses	som	netværksdeltagelse	i	definitionen.	Et	netværk	fokuserer	på	et	bestemt	
tema	eller	bestemte	typer	af	virksomheder	–	og	har	typisk	ikke	mere	end	20-30	deltagere.	
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Derudover	gælder	følgende	definitioner	for	hhv.	målgrupper	og	aktivitetskategorier:	

Målgrupper:	

1. Førstartere:	Personer	som	på	vejledningstidspunktet	overvejede	at	starte	egen	virksomhed,	
men	som	endnu	ikke	har	oprettet	CVR-nummer.		

2. Iværksættere:	Virksomheder	som	på	vejledningstidspunktet	(evt.	starttidspunkt	for	forløb)	
havde	eksisteret	i	højst	tre	år.	

3. Etablerede	SMV’er:	Virksomheder	der	var	ældre	end	tre	år	på	vejledningstidspunktet	(evt.	
starttidspunkt	for	forløb).	

Aktivitetskategorier7:		

Den	basale	erhvervsservice,	der	er	kendetegnet	ved	kortvarige	aktiviteter/forløb,	der	typisk	stil-
les	til	rådighed	for	alle	typer	af	førstartere,	iværksættere	og	SMV´er.	

Fokuseret	erhvervsservice,	der	er	fokuserede	forløb,	hvor	tilbuddene	om	sparring	og	vejledning	
går	dybere	end	i	den	basale	erhvervsservice.	Der	fokuseres	her	på	bestemte	målgrupper	eller	
erhverv,	der	vurderes	at	have	stor	betydning	for	vækst	og	beskæftigelse	i	den	enkelte	kommune.	
Udgangspunktet	kan	både	være	særlige	potentialer	og	vækstudfordringer	i	erhverv,	der	har	sær-
lig	fokus	i	den	lokale	erhvervspolitik.	

Erhvervsudvikling,	der	er	projekter	inden	for	områder,	der	–	lige	som	fokuseret	erhvervsservice	
–	har	stor	prioritet	i	den	lokale	erhvervspolitik.	Der	er	her	tale	om	bredere	udviklingsprojekter,	
der	retter	sig	mod	at	forbedre	erhvervsvilkår,	der	har	betydning	for	mange	virksomheder.	

Spørgeskemaundersøgelsen	trin-for-trin	
Udgangspunktet	er,	at	der	gennemføres	 i	alt	 fem	forskellige	spørgeskemaundersøgelser,	som	
dækker	følgende	brugergrupper/aktivitetsområder:	1)	førstartere,	2)	iværksættere	og	SMVer/	
grundlæggende	 erhvervsservice	 3)	 Iværksættere/fokuseret	 erhvervsservice,	 5)	 etablerede	
SMV’er/fokuseret	erhvervsservice	samt	6)	deltagere	i	lokale	erhvervsudviklingsaktiviteter8.	

Indsamling	af	brugerlister	
De	kommuner,	som	ønsker	at	bidrage	til	effektmålingen,	leverer	lister	med	brugeroplysninger	
som	beskrevet	i	manualen.	Listerne	gennemgås	med	henblik	på	at	kvalitetssikre	oplysningerne,	
herunder	 rense	 listerne	 for	dubletter	og	sikre,	at	der	er	valide	CVR-numre	og	gyldige	e-mail-
adresser	på	samtlige	brugere.	Samtidig	sikres	det,	at	det	for	alle	brugere	er	angivet,	om	brugeren	
er	 førstarter,	 iværksætter	 eller	 etableret	 virksomhed,	 og	 at	 det	 er	 angivet,	 hvilken	 type	 af	
ydelse/aktivitet	brugeren	har	benyttet	(fx	grundlæggende	eller	fokuseret	erhvervsservice).	

	
	

																																																													
7	Se	også	notat	om	”Hvad	er	lokal	erhvervspolitik	og	erhvervsfremme”.	
8	Se	skemaer	i	bilag	2	
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Spørgeskema	population	
Ambitionen	er	at	opnå	robuste	estimater	for	output	og	resultater	inden	for	hvert	enkelt	af	de	
forskellige	brugergrupper	 (opdelt	på	aktivitetsområder).	Det	 stiller	en	 række	krav	 til	antal	og	
fordeling	af	spørgeskemabesvarelserne.	

Der	vil	være	stor	variation	i	antallet	af	brugere	inden	for	de	forskellige	ydelseskategorier.	Fx	vil	
der	 sandsynligvis	 være	 langt	 flere	brugere	af	de	grundlæggende	ydelser	end	 fx	 inden	 for	er-
hvervsudvikling.	Det	vurderes	dog,	at	der	som	minimum	vil	være	nogle	tusinde	brugere	inden	
for	alle	kategorier	på	landsplan.	Det	betyder	også,	at	der	gælder	forskellige	krav	til	antallet	af	
spørgeskemabesvarelser	 inden	for	de	forskellige	ydelseskategorier.	 I	forhold	til	at	kunne	gen-
nemføre	en	valid	national	effektmåling	vurderes	det,	at	der	typisk	skal	indhentes	svar	fra	270-
350	brugere	for	at	sikre	en	statistisk	usikkerhed	på	estimaterne	på	+-5	procent	og	en	konfidens-
grad	på	95	procent	for	populationer	mellem	på	mellem	3-10.000.		

I	forhold	til	den	nationale	måling	er	ambitionen	er	således	at	opnå	omkring	300	svar	fra	brugere	
inden	for	alle	kategorier.		

I	hver	enkelt	kommune	som	deltager	 i	den	nationale	effektmåling	er	udgangspunktet,	at	der	
sendes	spørgeskemaer	ud	til	samtlige	brugere	i	den	pågældende	kommune	(inden	for	den	givne	
periode)	mhp.	at	skabe	et	datagrundlag	for	egne	evalueringer	og	effektvurdering	er.	

Ambitionen	i	forhold	til	de	enkelte	kommuner	er	ligeledes	at	opnå	robuste	resultater,	som	gør	
det	muligt	at	sammenligne	og	analysere	forskelle	på	tværs	af	forskellige	kommuner.		

Hvis	det	mod	forventning	ikke	kan	lade	sig	gøre	at	opnå	tilstrækkeligt	antal	svar,	kan	det	over-
vejes	at	nøjes	med	opgøre	effekter	for	et	færre	antal	segmenter	fx	opdelt	på	hhv.	1)	førstartere,	
2)	iværksættere	(under	ét),	3)	etablerede	SMV’er	(under	ét)	samt	4)	brugere	af	erhvervsudvik-
lingstilbud.		

Udsendelsestidspunkt		
Det	foreslås,	at	spørgeskemaet	udsendes	en	gang	årligt	ultimo	september	eller	primo	oktober	
(første	gang	i	efteråret	2017),	og	at	målgruppen	er:	

1) Vejledte	førstartere,	iværksættere	og	virksomheder	i	første	halvår	samme	år	samt	i	an-
det	halvår	det	foregående	år	(dvs.	2016-2	samt	2017-2	i	første	måling).	

2) Iværksættere	og	SMV’er	der	har	deltaget	i	netværk	i	de	samme	to	halvår,	og	som	har	
deltaget	i	netværkene	i	mindst	et	halvt	år.	

3) Iværksættere	og	SMV´er,	der	har	deltaget	i	kompetenceudviklingsaktiviteter	i	den	lokale	
erhvervsservice	i	de	samme	to	halvår.		

4) Virksomheder	der	har	deltaget	i	erhvervsudviklingsaktiviteter	i	samme	periode.	

Dermed	omfatter	respondentgruppen	førstartere,	iværksættere	og	virksomheder,	der	har	del-
taget	i	erhvervsfremmeaktiviteter	3-15	måneder	før	besvarelsen	af	spørgeskemaet.	
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Det	udgør	et	fornuftigt	kompromis	mellem	1)	at	der	er	gået	lidt	tid	og	brugerne	dermed	bedre	
kan	vurdere	resultaterne	end	umiddelbart	efter	deltagelsen	og	2)	at	de	kan	huske	forløbet	og	
sondre	mellem	dette	og	andre	aktiviteter,	der	bidrager	til	virksomhedernes	udvikling.	

Brugerne	vil	modtage	en	skriftlig	reminder	tæt	på	fristens	udløb,	hvorefter	spørgeskemaet	luk-
kes.		

Databehandling	
Efter	modtagelsen	af	spørgeskemabesvarelser	laves	indledningsvis	en	frafaldsanalyse	med	hen-
blik	på	at	vurdere,	om	gruppen,	der	ikke	har	svaret,	er	væsentlig	forskellig	fra	respondentgrup-
pen	på	nøgleparametre	som	geografi,	branche	og	virksomhedsstørrelse.		

Viser	de	indledende	analyser,	at	der	er	skævheder	i	sample,	eller	at	usikkerheden	på	nogle	ef-
fektestimaterne	er	over	det	forventede,	gøres	en	målrettet	indsats	for	at	indsamle	yderligere	
besvarelser.		

Som	led	i	databehandlingen	gennemføres	grundige	analyser	af	resultatskabelsen	inden	for	hver	
af	de	seks	forskellige	brugergrupper.	Det	opgøres	både,	hvor	stor	en	andel	af	brugerne,	der	op-
lever	effekter	på	de	enkelte	områder,	og	hvor	stor	en	andel,	der	oplever	effekt	på	mindst	ét	af	
de	områder,	der	spørges	til	i	de	forskellige	”batterier”	af	spørgsmål	i	spørgeskemaet.		

Der	foretages	usikkerhedsberegninger	på	de	centrale	estimater	for	resultatskabelsen.		

Resultaterne	af	spørgeskemaundersøgelsen	sammenfattes	i	en	række	centrale	figurer,	som	illu-
strerer	den	samlede	effektskabelse	(fx	andel	brugere,	der	oplever	effekter	på	hvilke	områder)	
og	der	laves	særskilte	effektopgørelser	for	hver	af	de	seks	brugerkategorier.		

Den	registerbaserede	effektmåling	trin-for-trin	
Den	registerbaserede	effektmåling	skal	opgøre	effekter	af	lokal	erhvervsfremme	i	form	af	vækst	
i	hhv.	antal	ansatte,	omsætning	og	produktivitet,	som	brugen	af	lokal	erhvervsservice	skaber	i	
virksomhederne	2-3	år	efter	brugen	af	lokal	erhvervsfremme.		

En	central	udfordring	ved	at	måle	disse	effekter	består	i	at	kunne	isolere	de	effekter,	som	kan	
tilskrives	brugen	af	en	konkret	ydelse.	Bl.a.	kan	det	være	en	udfordring,	at	virksomheder,	hvor	
ledelsen	i	særlig	grad	har	fokus	på	forretningsudvikling	og	ambitioner	om	øget	vækst,	har	større	
tilbøjelighed	til	at	gøre	brug	af	erhvervsfremme	tilbud.		

Udfordringen	med	”selvselektion”	må	dog	antages	at	være	af	betydeligt	mindre	omfang,	når	
fokus	er	på	effektmåling	af	den	lokale	erhvervsservice,	som	i	udgangspunktet	er	en	service,	der	
henvender	 sig	 til	 alle	 typer	 af	 virksomheder.	 I	 den	 lokale	erhvervsservice	 sker	der	 fx	 ikke	en	
screening	af	brugerne	i	forhold	til	deres	vækstambitioner	og	virksomhedens	vækstpotentiale,	
som	det	sker	i	fx	Væksthusene.		

Metoden	til	at	isolere	effekterne	af	den	lokale	erhvervsfremme	vil	derfor	bestå	i	at	sammenligne	
brugerne	med	en	kontrolgruppe,	der	på	tidspunktet	for	brug	af	lokal	erhvervsfremme	ligner	bru-
gerne	på	relevante	variable	som	fx	størrelse,	branche,	geografi	og	historisk	vækst.	De	to	grupper	
skal	 ligne	hinanden	mest	muligt	frem	til	tidspunktet	for	brugen	af	 lokal	erhvervsservice.	Efter	
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vejledningstidspunktet	sammenlignes	udviklingen	i	en	række	effektvariable	som	fx	vækst	i	be-
skæftigelse,	omsætning	og	produktivitet	for	de	to	grupper	og	det	vurderes,	om	der	er	signifi-
kante	forskelle	i	udviklingen	af	effektvariablene	efter	tidspunktet	for	vejledning.		

Den	kvantitative	effektmålingsanalyse	vil	blive	gennemført	efter	grundprincipperne	i	Styrelsen	
for	Forskning	og	Innovations	(FI)	såkaldte	CIM	2.0	–	manual9.	De	konkrete	trin	i	effektmålingen	
er	beskrevet	kort	i	det	følgende.	

Datagrundlaget	
Datagrundlaget	for	den	kvantitative	effektmåling	er	dels	lister	med	CVR-numre	på	de	virksom-
heder,	der	har	benyttet	de	forskellige	typer	af	lokale	erhvervsfremmeydelser	(der	fremsendes	
af	de	kommuner,	der	deltager	i	effektmålingen),	og	dels	et	samlet	datasæt	med	alle	relevante	
variable	for	alle	private	virksomheder.		

Datasættet	dannes	på	baggrund	af	Danmarks	Statistiks	registre	med	afsæt	i	Firmastatistikken,	
Regnskabsstatistikken,	 Forsknings-	 og	 innovationsstatistikken,	 RAS	 (uddannelsesbaggrund	 for	
de	beskæftigede)	for	den	senest	tilgængelige	10-åringe	periode.		

Til	brug	for	en	eventuel	måling	i	efteråret	2017	foreslås	det	at	tage	udgangspunkt	i	brugerlister	
for	perioden	2013-2014,	hvilket	vil	give	grundlag	for	at	estimere	effekter	for	en	periode	på	op	til	
to	år	efter	brugen	af	 lokal	erhvervsfremme	(perioden	frem	til	udgangen	af	2015).	Dog	vil	det	
også	være	muligt	 for	kommuner	at	bidrage,	 selvom	de	kun	kan	 levere	brugeroplysninger	 for	
2014.	Fremadrettes	foreslås	det,	at	KL	indsamler	brugerlister	fra	de	deltagende	kommuner	en	
gang	årligt	i	januar/februar	måned.		

Korrektion	for	ekstreme	observationer	
Den	del	af	datasættet,	der	vedrører	brugere	af	lokal	erhvervsfremme,	renses	for	virksomheder	
med	 mangelfulde	 oplysninger	 og	 for	 virksomheder	 med	 ekstreme	 observationer	 i	 de	 oven-
nævnte	statistikker.	Det	kan	dels	gøres	ved	den	såkaldte	Cook’s	D-procedure,	hvorefter	1,	2	eller	
5	procent	af	de	mest	yderligt	liggende	observationer	fjernes,	men	det	vil	formentligt	ikke	være	
tilstrækkeligt.	Der	vil	også	være	behov	for	at	supplere	med	andre	tilgange,	herunder	også	fore-
tage	en	mere	”håndholdt”	gennemgang	af	de	forskellige	variable.		

Propensity	score	estimationer	
Når	datasættet	er	 renset	opstilles	og	estimeres	sandsynlighedsmodeller	 for,	at	virksomheder	
benytter	forskellige	typer	af	lokal	erhvervsfremme.	Der	estimeres	sandsynlighedsmodeller	for	
iværksættere	og	etablerede	SMV’ers	brug	af	henholdsvis	grundlæggende	og	fokuseret	erhvervs-
service	samt	for	brugen	af	lokale	erhvervsudviklingstilbud.	Målet	er	at	identificere	de	variable	
som	påvirker	sandsynligheden	for,	at	en	virksomhed	benytter	de	forskellige	ydelseskategorier.		

																																																													
9	Den	fremgangsmåde	som	er	beskrevet	i	CIM	2.0	–	manualen	betragtes	i	Danmark	som	værende	best	
practice	og	metoden	er	anvendt	til	effektvurdering	af	en	række	forskellige	erhvervsfremmetiltag.		
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Fx	kan	man	forstille	sig,	at	virksomhedsstørrelse	har	betydning	for,	om	en	virksomhed	benytter	
de	forskellige	lokale	erhvervsfremmetilbud.	Tilsvarende	kan	branche	være	af	betydning	for	en	
virksomheds	sandsynlighed	for	at	benytte	lokal	erhvervsfremme.		

Propensity	Score	estimation	er	en	metode	til	at	identificere	de	variable,	der	med	en	vis	statistisk	
signifikans	kan	siges	at	påvirke	sandsynligheden	for,	at	en	virksomhed	benytter	lokal	erhvervs-
fremme.	Der	gennemføres	Propesity	Score	Estimationer	og	opstilles	en	sandsynlighedsmodel	
for	hver	af	grupperne	af	1)	grundlæggende	erhvervsservice	til	iværksættere,	2)	grundlæggende	
erhvervsservice	til	SMV’er	3)	fokuseret	erhvervsservice	til	iværksættere,	4)	fokuseret	erhvervs-
service	SMV’er,	5)	Brugere	af	erhvervsudviklingsydelser.				

Sammensætning	af	kontrolgrupper	
På	baggrund	af	de	sandsynlighedsmodeller,	der	er	estimeres	i	det	foregående	trin,	dannes	rele-
vante	kontrolgrupper.	Metoden	til	at	gøre	dette	er	såkaldt	”Propensity	Score	Matchning”,	der	
anvendes	til	at	finde	et	antal	(god	praksis	er	mindst	5)	relevante	sammenligningsvirksomheder	
til	hver	enkelt	brugervirksomhed.	Kontrolvirksomhederne	findes	blandt	virksomheder,	der	ikke	
har	benyttet	lokal	erhvervsservice,	men	som	har	(tæt	ved)	samme	sandsynlighed	som	bruger-
virksomheden	for	at	benytte	lokal	erhvervsservice,	og	som	i	øvrigt	ligner	brugere	på	udvalgte	
baggrundsvariable.		

Når	de	relevante	kontrolgruppevirksomheder	er	identificeret	omorganiseres	data,	så	relevante	
variable	kan	sammenlignes	i	forhold	til	tidspunktet	både	før	og	efter	brugen	af	lokal	erhvervser-
hvervsfremme.		

Det	giver	mulighed	for	at	sammenligne	brugergruppen	og	kontrolgruppen	på	alle	relevante	pa-
rametre	og	ved	hjælp	af	en	standard	 t-test	 sikre,	at	der	 ikke	er	 signifikante	 forskelle	mellem	
brugergruppen	og	kontrolgruppen	på	performancevariable	frem	til	tidspunktet	for	brug	af	lokal	
erhvervsfremme	(for	SMVer10).	

Estimation	af	effekter	
Når	der	er	dannet	relevante	kontrolgrupper	efter	principperne	beskrevet	i	det	foregående,	gen-
nemføres	estimationer	af	effekter	på	hhv.	beskæftigelse,	omsætning,	eksport	og	produktivitet.		

Effekterne	opgøres	efter	såkaldt	”dobbelt	differensmetode”,	det	vil	sige	som	forskellen	i	væk-
sten	i	eksempelvis	beskæftigelse	i	hhv.	bruger-	og	kontrolgruppen.		

Forskellene	mellem	udviklingen	i	de	to	grupper	opgøres	både	for	hvert	enkelt	år	efter	vejled-
ningstidspunktet	og	samlet	for	en	periode	på	tre	år	efter	vejledning.	Der	testes	for,	om	forskel-
lene	mellem	væksten	i	de	to	grupper	er	signifikante	ved	hjælp	af	standard	t-test.		

	

	

																																																													
10	Denne	procedure	er	ikke	mulig	for	iværksættere,	hvor	kontrolgruppen	sammensættes	af	andre	iværk-
sættere,	der	matcher	brugerne	på	baggrundsvariable	som	køn,	alder,	branche,	region,	etableringsår.	
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BILAG	2.	SPØRGESKEMAER	TIL	BRUGERE	AF	DE	FORSKELLIGE	YDELSESKATEGORIER	

De	følgende	sider	viser	de	spørgeskemaer,	som	foreslås	udsendt	til	de	forskellige	brugergrupper.	

Spørgeskema	til	effektvurdering	af	lokal	
erhvervsfremme		
Målgruppe:	Førstartere	

	

Spørgeskema	om	din	brug	af	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kom-
mune]	

Tak	fordi	du	tager	dig	tid	til	at	besvare	dette	korte	spørgeskema.	

Dine	svar	gemmes	automatisk.	Hvis	du	bliver	forstyrret	undervejs,	kan	du	vende	tilbage	til	ske-
maet	på	et	senere	tidspunkt	og	udfylde	de	resterende	spørgsmål.	Spørgeskemaet	tager	maksi-
malt	10	minutter	at	udfylde.	

Besvarelserne	vil	blive	anonymiseret.	

	

1. Angiv	venligst	om	du	har	etableret	virksomhed	(med	eget	CVR-nr)	efter	vejledningen	hos	
[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune]	

	 Sæt	venligst	ét	kryds	
A. Jeg	havde	allerede	inden	vejledningen	etableret	virksomhed	 *	
B. Jeg	har	etableret	virksomhed	efter	vejledningen	 *	
C. Jeg	har	ikke	etableret	virksomhed	efter	vejledningen,	og	jeg	for-

venter	ikke	at	starte	virksomhed	inden	for	de	næste	2	år.	
*	

D. Jeg	har	ikke	etableret	virksomhed	efter	vejledningen,	men	forven-
ter	at	gøre	dette	inden	for	de	næste	2	år.	

*	

	

2. Hvilken	betydning	har	vejledningen	hos	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågæl-
dende	kommune]	haft	for	din	beslutning	eller	dine	videre	overvejelser	om	at	starte	–	eller	
ikke	starte	–	virksomhed?		

Stor	betydning	 Nogen	betydning	 Begrænset								
betydning	 Ingen	betydning	 Ved	ikke/ikke	re-

levant	

*	 *	 *	 *	 *	
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Filtr:	Hvis	ja	til	Spm.	A-B	i	spørgsmål		1.1.	stilles	nedenstående	spørgsmål	

3. Hvad	var	din	beskæftigelsesmæssige	situation,	inden	du	startede	din	egen	virksomhed?	

Var	fastansat	
på	fuld	tid	

Var	fastansat	
på	deltid		

Var	midlertidigt	
ansat	(fx	i	vikariat	
el.	med	løntil-

skud	i	en	begræn-
set	periode)		

Var	ledig	
Var	under	
uddannelse		

Andet	[angiv	
_____]	

*	 *	 *	 *	 *	 	

	

4. Angiv	venligst	hvorvidt	din	brug	af	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågæl-
dende	kommune]	har	haft	en	positiv	betydning	på	nedenstående	områder:	

	 I	høj	grad	 I	nogen	
grad	

I	begræn-
set	grad	 Slet	ikke	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	

Afklaret	styrker	og	svagheder	ved	
min	forretningsidé.	 *	 *	 *	 *	 *	

Afklaret	det	økonomiske	potenti-
ale	i	min	forretningsidé.	

*	 *	 *	 *	 *	

Afklaret	fordele	og	ulemper	ved	
at	starte	virksomhed.		

*	 *	 *	 *	 *	

Afklaret	økonomiske	forudsæt-
ninger	for	at	starte	virksomhed.		

*	 *	 *	 *	 *	

Afklaret	personlige	styrker	og	be-
grænsninger	knyttet	til	opstart	af	
virksomhed.		

*	 *	 *	 *	 *	

Afklaret	mål	og	ambitioner	i	for-
bindelse	med	opstart	af	virksom-
hed.		

*	 *	 *	 *	 *	

Bidraget	til	at	afdække	ikke-er-
kendte	udfordringer	og	mulighe-
der	i	forbindelse	med	opstart	af	
virksomhed.	

*	 *	 *	 *	 *	

Givet	adgang	til	information	om	
etablering	af	egen	virksomhed	(fx	
CVR-registrering,	moms,	skat,	
valg	af	selskabsform	mv.).	

*	 *	 *	 *	 *	

Bidraget	med	viden	om	og	kon-
takt	til	relevante	ressourceperso-
ner	(fx	erhvervsfremmeaktører,	
private	rådgivere,	erfarne	virk-
somhedsledere,	investorer	etc.)	

*	 *	 *	 *	 *	
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5. Angiv	venligst	din	holdning	til	følgende	udsagn	om	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	
den	pågældende	kommune]…	

[Navn	på	lokal	erhvervsservice-
enhed	i	den	pågældende	kom-
mune]…	

Helt	enig	 Delvist	
enig	

Delvist	
uenig	 Helt	uenig	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	

…Har	tilstrækkelig	viden	til	at	
rådgive	og	udfordre	mig	

*	 *	 *	 *	 *	

…Har	god	forståelse	af	mine	be-
hov	og	min	situation	i	forhold	til	
at	starte	virksomhed	

*	 *	 *	 *	 *	

…Vejledning	og	information	er	
relevant	ift.	mine	overvejelser	
om	at	starte	virksomhed.	

*	 *	 *	 *	 *	

…Er	gode	til	at	følge	op	på	vores	
kontakt	og	dialog.	

*	 *	 *	 *	 *	

Samlet	set	er	jeg	tilfreds	med	
kontakten	til	[Navn	på	lokal	er-
hvervsserviceenhed	i	den	pågæl-
dende	kommune]	

*	 *	 *	 *	 *	

	

Mange tak for din besvarelse. 
 
Dine svar er registreret, og du kan nu afslutte spørgeskemaet ved at klikke på "af-
slut". 
 
Hvis du ønsker en kopi af din besvarelse, kan du klikke på printerikonet.	
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Spørgeskema	til	effektvurdering	af	lokal	
erhvervsfremme	
Målgrupper:	Iværksættere	og	SMV’er	

Ydelseskategori:	Grundlæggende	erhvervsservice		

	

Spørgeskema	om	din	brug	af	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kom-
mune]	

Tak	fordi	du	tager	dig	tid	til	at	besvare	dette	korte	spørgeskema.	

Dine	svar	gemmes	automatisk.	Hvis	du	bliver	forstyrret	undervejs,	kan	du	vende	tilbage	til	ske-
maet	på	et	senere	tidspunkt	og	udfylde	de	resterende	spørgsmål.	Spørgeskemaet	tager	maksi-
malt	10	minutter	at	udfylde.	

Besvarelserne	vil	blive	anonymiseret.	

	

1. Hvordan	har	du	gjort	brug	af	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	
kommune]	inden	for	de	seneste	to	år?	

	 Sæt	gerne	flere	krydser	
Individuel	vejledning/sparring	af	konsulent	i	[Navn	på	lokal	erhvervsser-
viceenhed	i	den	pågældende	kommune]	 *	

Rådgivning	af	private	rådgivere	formidlet	via	[Navn	på	lokal	erhvervsser-
viceenhed	i	den	pågældende	kommune]		(fx	rådgivningscafeer)	

*	

Korte	kollektive	arrangementer	(fx	informationsmøder,	gå-hjem-mø-
der,	mv)	

*	

Andet	[angiv	hvad																													]	 *	

	

2. Angiv	venligst	hvorvidt	kontakten	til	og	samarbejdet	med	[Navn	på	lokal	erhvervsser-
viceenhed	i	den	pågældende	kommune]	har	styrket	dine/virksomhedens	kompetencer	
og	forretningsgrundlag	på	følgende	områder.	

Bemærk	venligst	at	styrket	viden	både	kan	være	opnået	via	vejledning	i	[Navn	på	lokal	
erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune],	men	også	ved,	at	[Navn	på	lokal	er-
hvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune]	har	henvist	dig/jer	til	andre	aktører,	
som	du/I	har	gjort	brug	af	(fx	væksthuset,	private	rådgivere,	mm.).	
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	 I	høj	grad	 I	nogen	
grad	

I	begræn-
set	grad	 Slet	ikke	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	

Styrket	strategi	og	forretnings-
koncept	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	ledelse	og	sty-
ring	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	økonomi	og	ad-
ministration	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	drift	og	arbejds-
processer	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	salg	og	mar-
kedsføring	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	eksport	og	in-
ternationalisering	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	innovation	 *	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	rekruttering	af	
arbejdskraft	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	kapitalfrem-
skaffelse	og	finansiering	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	IT	og	digitalise-
ring	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	tilbud	i	det	
samlede	erhvervsfremmesystem	

*	 *	 *	 *	 *	

Andet	[angiv	hvad																									]	 *	 *	 *	 *	 *	

	

En	vigtig	opgave	for	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune]	er	–	
efter	behov	–	at	henvise	til	andre	aktører,	der	kan	bidrage	med	rådgivning,	mere	specialiseret	
vejledning,	finansiering,	mv.	Det	næste	spørgsmål	handler	om	dette	emne.	

3. I	hvilken	grad	har	kontakten	til	og	samarbejdet	med	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	
i	den	pågældende	kommune]	bidraget	til	at	forbedre	din	adgang	til	følgende:				

	 Ja,	i	høj	
grad	

Ja,	i	nogen	
grad	

Ja,	i	be-
grænset	
grad	

Nej	
Ved	

ikke/ikke	
relevant	

Netværk	med	andre	virksomhe-
der	og/eller	iværksættere	

*	 *	 *	 *	 *	

Private	rådgivere	 *	 *	 *	 *	 *	

Offentlige	myndigheder		 *	 *	 *	 *	 *	

Investorer	 *	 *	 *	 *	 *	

Videninstitutioner	 *	 *	 *	 *	 *	
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Andre	aktører	i	erhvervsfremme-
systemet	(fx	væksthus,	Eksport-
rådet,	Innovationsfonden,	Vækst-
fonden	m.fl.)	

*	 *	 *	 *	 *	

Andet	[angiv	hvad																									]	 *	 *	 *	 *	 *	

	

4. I	hvilken	grad	vurderer	du,	at	din/jeres	brug	af	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	
pågældende	kommune]	enten	allerede	har	haft	eller	på	længere	sigt	vil	have	effekt	for	din	
virksomhed	på	følgende	måder:				

	 I	høj	grad	 I	nogen	
grad	

I	begræn-
set	grad	 Slet	ikke	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	

Styrket	adgang	til	nye	markeder	
og	kunder	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrkede	interne	processer	og	
styrket	drift	

*	 *	 *	 *	 *	

Bedre	innovation	og	udvikling	af	
nye	produkter	og	services	

*	 *	 *	 *	 *	

Bedre	anvendelse	og	udnyttelse	
af	ny	teknologi	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	rekruttering	af	arbejds-
kraft	

*	 *	 *	 *	 *	

Mere	grøn	profil	og	forretnings-
model	

*	 *	 *	 *	 *	

Andet	[angiv	hvad	___]																 *	 *	 *	 *	 *	

	

5. Angiv	venligst	din	holdning	til	følgende	udsagn	om	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	
den	pågældende	kommune]….	

[Navn	på	lokal	erhvervsservice-
enhed	i	den	pågældende	kom-
mune]…	

Helt	enig	 Delvist	
enig	

Delvist	
uenig	 Helt	uenig	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	

…Har	de	rette	kompetencer	og	
faglige	viden	til	at	vejlede	netop	
min	virksomhed.		

*	 *	 *	 *	 *	

…Er	gode	til	at	sætte	sig	ind	i	min	
virksomheds	behov,	udfordringer	
og	situation.	

*	 *	 *	 *	 *	

…Tilbud	er	af	relevans	for	min	
virksomhed.	

*	 *	 *	 *	 *	

…Er	gode	til	at	følge	op	på	vores	
kontakt	og	dialog.	 *	 *	 *	 *	 *	

Samlet	set	er	jeg	tilfreds	med	de	
ydelser,	jeg	har	gjort	brug	af	

*	 *	 *	 *	 *	
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Mange tak for din besvarelse. 
 
Dine svar er registreret, og du kan nu afslutte spørgeskemaet ved at klikke på "afslut". 
 
Hvis du ønsker en kopi af din besvarelse, kan du klikke på printerikonet.	

	 	



	 	

	

	

25	

	

Spørgeskema	til	effektvurdering	af	lokal	
erhvervsfremme	
Målgruppe:	Iværksættere	

Ydelseskategori:	Fokuseret	erhvervsservice	

		

Spørgeskema	om	din	brug	af	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kom-
mune]	

Tak	fordi	du	tager	dig	tid	til	at	besvare	dette	korte	spørgeskema.	

Dine	svar	gemmes	automatisk.	Hvis	du	bliver	forstyrret	undervejs,	kan	du	vende	tilbage	til	ske-
maet	på	et	senere	tidspunkt	og	udfylde	de	resterende	spørgsmål.	Spørgeskemaet	tager	maksi-
malt	10	minutter	at	udfylde.	

Besvarelserne	vil	blive	anonymiseret.	

	

1. Hvordan	har	du	gjort	brug	af	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	
kommune]	inden	for	de	seneste	to	år?	

	 Sæt	gerne	flere	krydser	
Individuel	vejledning/sparring	af	konsulent	i	[Navn	på	lokal	erhvervsser-
viceenhed	i	den	pågældende	kommune]	 *	

Rådgivning	af	private	rådgivere	formidlet	via	[Navn	på	lokal	erhvervsser-
viceenhed	i	den	pågældende	kommune]		 *	

Mentorordning	(tilknytning	af	erfaren	erhvervsperson	som	mentor)	 *	
Iværksætterkursus	 *	
Deltagelse	i	netværk	med	andre	iværksættere		 *	
Deltagelse	i	arrangementer	(fx	gå-hjem-møder,	seminarer,	mv.)	 *	
Andet	[angiv	venligst																													]	 *	

	

2. Angiv	venligst	hvorvidt	kontakten	til	og	samarbejdet	med	[Navn	på	lokal	erhvervsser-
viceenhed	i	den	pågældende	kommune]	har	styrket	dine/virksomhedens	kompetencer	
og	forretningsgrundlag	på	følgende	områder.	
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Bemærk	venligst	at	styrket	viden	både	kan	være	opnået	via	vejledning	i	[Navn	på	lokal	
erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune],	men	også	ved,	at	[Navn	på	lokal	er-
hvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune]	har	henvist	dig/jer	til	andre	aktører,	
som	du/I	har	gjort	brug	af	(fx	væksthuset,	private	rådgivere,	mm.).	

	 I	høj	grad	 I	nogen	
grad	

I	begræn-
set	grad	 Slet	ikke	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	

Styrket	strategi	og	forretnings-
koncept	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	ledelse	og	sty-
ring	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	økonomi	og	ad-
ministration	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	drift	og	arbejds-
processer	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	salg	og	mar-
kedsføring	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	eksport	og	in-
ternationalisering	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	innovation	 *	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	rekruttering	af	
arbejdskraft	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	kapitalfrem-
skaffelse	og	finansiering	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	It	og	digitalise-
ring	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	tilbud	i	det	
samlede	erhvervsfremmesystem	

*	 *	 *	 *	 *	

Andet	[angiv	hvad																									]	 *	 *	 *	 *	 *	

	

En	vigtig	opgave	for	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune]	er	–	
efter	behov	–	at	henvise	til	andre	aktører,	der	kan	bidrage	med	rådgivning,	specialiseret	vejled-
ning,	finansiering,	mv.	Det	næste	spørgsmål	handler	om	dette	emne.	

3. I	hvilken	grad	har	kontakten	til	og	samarbejdet	med	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	
i	den	pågældende	kommune]	bidraget	til	at	forbedre	din	adgang	til	følgende:				

	 Ja,	i	høj	
grad	

Ja,	i	nogen	
grad	

Ja,	i	be-
grænset	
grad	

Nej	
Ved	

ikke/ikke	
relevant	

Netværk	med	andre	virksomhe-
der	og/eller	iværksættere	

*	 *	 *	 *	 *	

Investorer	 *	 *	 *	 *	 *	
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Offentlige	myndigheder		 *	 *	 *	 *	 *	

Private	rådgivere	 *	 *	 *	 *	 *	

Videninstitutioner	 *	 *	 *	 *	 *	

Andre	aktører	i	erhvervsfremme-
systemet	(fx	væksthus,	Eksport-
rådet,	Innovationsfonden,	Vækst-
fonden	m.fl.)	

*	 *	 *	 *	 *	

Andet	[angiv	hvad																									]	 *	 *	 *	 *	 *	

	

Det	følgende	spørgsmål	handler	om,	hvorvidt	kontakten	til	og	samarbejdet	med	[Navn	på	lokal	
erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune]	skaber	konkrete,	forretningsmæssige	for-
bedringer	i	din	virksomhed.		

4. I	hvilken	grad	vurderer	du,	at	din/jeres	brug	af	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	
pågældende	kommune]	enten	allerede	har	haft	eller	på	længere	sigt	vil	have	effekt	for	din	
virksomhed	på	følgende	måder:				

	 I	høj	grad	 I	nogen	
grad	

I	begræn-
set	grad	 Slet	ikke	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	

Styrket	adgang	til	nye	markeder	
og	kunder	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrkede	interne	processer	og	
styrket	drift	

*	 *	 *	 *	 *	

Bedre	innovation	og	udvikling	af	
nye	produkter	og	services	

*	 *	 *	 *	 *	

Bedre	anvendelse	og	udnyttelse	
af	ny	teknologi	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	rekruttering	af	arbejds-
kraft	

*	 *	 *	 *	 *	

Mere	grøn	profil	og	forretnings-
model	

*	 *	 *	 *	 *	

Andet	[angiv	venligst	hvad	___]																 *	 *	 *	 *	 *	

	

5. Angiv	venligst	din	holdning	til	følgende	udsagn	om	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	
den	pågældende	kommune]…..	

[Navn	på	lokal	erhvervsservice-
enhed	i	den	pågældende	kom-
mune]…	

Helt	enig	 Delvist	
enig	

Delvist	
uenig	 Helt	uenig	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	
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…Har	de	rette	kompetencer	og	
faglige	viden	til	at	vejlede	netop	
min	virksomhed.		

*	 *	 *	 *	 *	

…Er	gode	til	at	sætte	sig	ind	i	min	
virksomheds	behov,	udfordringer	
og	situation.	

*	 *	 *	 *	 *	

…Tilbud	er	af	relevans	for	min	
virksomhed.	

*	 *	 *	 *	 *	

…Er	gode	til	at	følge	op	på	vores	
kontakt	og	dialog.	

*	 *	 *	 *	 *	

Samlet	set	er	jeg	tilfreds	med	de	
ydelser,	jeg	har	gjort	brug	af	 *	 *	 *	 *	 *	

	

	

	

Mange tak for din besvarelse. 
 
Dine svar er registreret, og du kan nu afslutte spørgeskemaet ved at klikke på "afslut". 
 
Hvis du ønsker en kopi af din besvarelse, kan du klikke på printerikonet. 
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Spørgeskema	til	effektvurdering	af	lokal	
erhvervsfremme	
Målgruppe:	SMV’er	

Ydelseskategori:	Fokuseret	erhvervsservice		

	

Spørgeskema	om	din	brug	af	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kom-
mune]	

Tak	fordi	du	tager	dig	tid	til	at	besvare	dette	korte	spørgeskema.	

Dine	svar	gemmes	automatisk.	Hvis	du	bliver	forstyrret	undervejs,	kan	du	vende	tilbage	til	ske-
maet	på	et	senere	tidspunkt	og	udfylde	de	resterende	spørgsmål.	Spørgeskemaet	tager	maksi-
malt	10	minutter	at	udfylde.	

Besvarelserne	vil	blive	anonymiseret.	

	

1. Hvordan	har	du	gjort	brug	af	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	
kommune]	inden	for	de	seneste	to	år?	

	 Sæt	gerne	flere	krydser	
Individuel	vejledning/sparring		 *	
Kurser	udbudt	af	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	
kommune]	 *	

Tematiske	netværk	med	deltagelse	af	en	række	virksomheder		 *	
Korte	kollektive	arrangementer	(fx	gå-hjem-møder,	årsmøder,	mv)	 *	
Andet	[angiv	hvad																													]	 *	

	

2. Angiv	venligst	hvorvidt	kontakten	til	og	samarbejdet	med	[Navn	på	lokal	erhvervsser-
viceenhed	i	den	pågældende	kommune]	har	styrket	virksomhedens	kompetencer	og	for-
retningsgrundlag	på	følgende	områder.	

Bemærk	venligst	at	styrket	viden	både	kan	være	opnået	via	vejledning	i	[Navn	på	lokal	
erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune],	men	også	ved,	at	[Navn	på	lokal	er-
hvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune]	har	henvist	jer	til	andre	aktører,	som	I	
har	gjort	brug	af	(fx	væksthuset,	private	rådgivere,	mm.).	
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	 I	høj	grad	 I	nogen	
grad	

I	begræn-
set	grad	 Slet	ikke	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	

Styrket	strategi	og	forretnings-
koncept	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	ledelse	og	sty-
ring	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	økonomi	og	ad-
ministration	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	drift	og	arbejds-
processer	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	salg	og	mar-
kedsføring	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	eksport	og	in-
ternationalisering	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	innovation	 *	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	rekruttering	af	
arbejdskraft	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	kapitalfrem-
skaffelse	og	finansiering	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	IT	og	digitalise-
ring	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	tilbud	i	det	
samlede	erhvervsfremmesystem	

*	 *	 *	 *	 *	

Andet	[angiv	hvad																									]	 *	 *	 *	 *	 *	

	

En	vigtig	opgave	for	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune]	er	–	
efter	behov	–	at	henvise	til	andre	aktører,	der	kan	bidrage	med	rådgivning,	specialiseret	vejled-
ning,	finansiering,	mv.	Det	næste	spørgsmål	handler	om	dette	emne.	

3. I	hvilken	grad	har	kontakten	til	og	samarbejdet	med	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	
i	den	pågældende	kommune]	bidraget	til	at	forbedre	din	adgang	til	følgende:				

	 Ja,	i	høj	
grad	

Ja,	i	nogen	
grad	

Ja,	i	be-
grænset	
grad	

Nej	
Ved	

ikke/ikke	
relevant	

Netværk	med	andre	virksomhe-
der	og/eller	iværksættere	

*	 *	 *	 *	 *	

Private	rådgivere	 *	 *	 *	 *	 *	

Offentlige	myndigheder		 *	 *	 *	 *	 *	

Investorer	 *	 *	 *	 *	 *	

Videninstitutioner	 *	 *	 *	 *	 *	
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Andre	aktører	i	erhvervsfremme-
systemet	(fx	væksthus,	Eksport-
rådet,	Innovationsfonden,	Vækst-
fonden	m.fl.)	

*	 *	 *	 *	 *	

Andet	[angiv	hvad																									]	 *	 *	 *	 *	 *	

	

	

4. I	hvilken	grad	vurderer	du,	at	din/jeres	brug	af	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	
pågældende	kommune]	enten	allerede	har	haft	eller	på	længere	sigt	vil	have	effekt	for	din	
virksomhed	på	følgende	måder:				

	 I	høj	grad	 I	nogen	
grad	

I	begræn-
set	grad	 Slet	ikke	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	

Styrket	adgang	til	nye	markeder	
og	kunder	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrkede	interne	processer	og	
styrket	drift	

*	 *	 *	 *	 *	

Bedre	innovation	og	udvikling	af	
nye	produkter	og	services	

*	 *	 *	 *	 *	

Bedre	anvendelse	og	udnyttelse	
af	ny	teknologi	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	rekruttering	af	arbejds-
kraft	

*	 *	 *	 *	 *	

Mere	grøn	profil	og	forretnings-
model	

*	 *	 *	 *	 *	

Andet	[angiv	hvad	________]																 *	 *	 *	 *	 *	

	

5. Angiv	venligst	din	holdning	til	følgende	udsagn	om	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	
den	pågældende	kommune]	

[Navn	på	lokal	erhvervsservice-
enhed	i	den	pågældende	kom-
mune]….	

Helt	enig	 Delvist	
enig	

Delvist	
uenig	 Helt	uenig	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	

…Har	de	rette	kompetencer	og	
faglige	viden	til	at	vejlede	netop	
min	virksomhed.		

*	 *	 *	 *	 *	

…Er	gode	til	at	sætte	sig	ind	i	min	
virksomheds	behov,	udfordringer	
og	situation.	

*	 *	 *	 *	 *	

…Tilbud	er	af	relevans	for	min	
virksomhed.	

*	 *	 *	 *	 *	

…Er	gode	til	at	følge	op	på	vores	
kontakt	og	dialog.	

*	 *	 *	 *	 *	
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…Samlet	set	er	jeg	tilfreds	med	
de	ydelser,	jeg	har	gjort	brug	af	

*	 *	 *	 *	 *	

	

Mange tak for din besvarelse. 
 
Dine svar er registreret, og du kan nu afslutte spørgeskemaet ved at klikke på "afslut". 
 
Hvis du ønsker en kopi af din besvarelse, kan du klikke på printerikonet.	
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Spørgeskema	til	effektvurdering	af	lokal	
erhvervsfremme	
Målgruppe:	Iværksættere	og	SMV’er	

Kategori:	Erhvervsudvikling		

	

Spørgeskema	om	din	deltagelse	i	erhvervsudviklingsaktiviteter	under	[Navn	på	lokal	er-
hvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune]	

Tak	fordi	du	tager	dig	tid	til	at	besvare	dette	korte	spørgeskema.	

Dine	svar	gemmes	automatisk.	Hvis	du	bliver	forstyrret	undervejs,	kan	du	vende	tilbage	til	ske-
maet	på	et	senere	tidspunkt	og	udfylde	de	resterende	spørgsmål.	Spørgeskemaet	tager	maksi-
malt	10	minutter	at	udfylde.	

Besvarelserne	vil	blive	anonymiseret.	

INTRO	

Vi	er	oplyst	om,	at	du	inden	for	de	seneste	to	år	har	deltaget	i	(eller	stadig	deltager	i)	en	eller	
flere	erhvervsudviklingsaktiviteter	udbudt	af	[Navn	på	lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågæl-
dende	kommune].		

Det	kan	fx	være	i	form	af	innovationsprojekter,	samarbejdsprojekter	med	andre	virksomheder,	
etablering	 i	 et	 inkubationsmiljø,	 et	 kompetenceudviklingsforløb,	 fælles	 eksportfremstød	eller	
andre	aktiviteter,	der	sigter	på	at	styrke	vækst	og	beskæftigelse	i	lokalområdet.	

NB:	Hvis	du	evt.	har	deltaget	i	flere	aktiviteter	inden	for	de	seneste	to	år	udbudt	af	[Navn	på	
lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune]	bedes	du	alene	besvare	skemaet	for	
det	projekt	eller	den	aktivitet,	som	virksomheden	har	investeret	flest	ressourcer	i.	

Du	har	muligvis	også	modtaget	individuel	vejledning/sparring	i	[Navn	på	lokal	erhvervsservice-
enhed	i	den	pågældende	kommune].	Denne	ydelse	har	vi	ikke	fokus	på	i	dette	spørgeskema.				
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1. Angiv	 venligst	 hovedformålet	 med	 den	 erhvervsudviklingsaktivitet	 [Navn	 på	 lokal	 er-
hvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune],	virksomheden	har	deltaget	i	

	 Sæt	gerne	flere	krydser	
Attraktive	lejemål	for	mindre	virksomheder	(fx	inkubationsmiljøer	el-
ler	udviklingsparker)	

*	

Styrke	iværksætteres/virksomheders	adgang	til	kapital		 *	
Fremme	af	forretningsrelationer	mellem	virksomheder			 *	
Styrke	virksomhedernes	adgang	til	kvalificeret	arbejdskraft	 *	
Innovationssamarbejde	mellem	virksomheder,	videninstitutioner	og	
evt.	myndigheder	

*	

Bedre	adgang	for	virksomhederne	til	studerende	(praktik,	eksamens-
projekter,	studiejob,	mv).		

*	

Fremme	af	eksport	og	internationalisering	 *	
Lederudvikling	(efter-	og	videreuddannelse)	 *	
Styrke	anvendelsen	af	IT	eller	andre	teknologier	 	
Andet	[angiv	hvad																											]	 *	

	

2. Angiv	venligst	hvorvidt	deltagelsen	i	erhvervsudviklingsaktiviteten	under	[Navn	på	lokal	
erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune]	har	styrket	virksomhedens	kompe-
tencer	og	forretningsgrundlag	på	følgende	områder.	

	 I	høj	grad	 I	nogen	
grad	

I	begræn-
set	grad	 Slet	ikke	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	

Styrket	viden	om	ledelse	og	for-
retningsudvikling	

*	 *	 *	 *	 *	

Mindre	ressourceanvendelse	på	
administration	 	 	 	 	 	

Bedre	kunde-	og	markedsforstå-
else	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	innovation	 *	 *	 *	 *	 *	

Styrket	grundlag	for	rekruttering	
af	arbejdskraft	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	adgang	til	højtuddannet	
arbejdskraft	eller	studerende	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	kapitalfrem-
skaffelse	og	finansiering	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	viden	om	IT,	digitalisering	
eller	andre	teknologier	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrkede	relationer	til	andre	virk-
somheder	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrkede	relationer	til	videninsti-
tutioner	

*	 *	 *	 *	 *	



	 	

	

	

35	

	

Andet	[angiv	hvad																									]	 *	 *	 *	 *	 *	

	

3. I	hvilken	grad	vurderer	du,	at	deltagelsen	i	erhvervsudviklingsaktiviteten	under	[Navn	på	
lokal	erhvervsserviceenhed	i	den	pågældende	kommune]	enten	allerede	har	haft	eller	på	
længere	sigt	vil	have	effekt	for	din	virksomhed	på	følgende	måder:				

	 I	høj	grad	 I	nogen	
grad	

I	begræn-
set	grad	 Slet	ikke	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	

Bedre	forretningsmodel/styrket	
forretningskoncept	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	adgang	til	nye	markeder	
og	kunder	i	Danmark	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	adgang	til	nye	markeder	
og	kunder	i	udlandet	

*	 *	 *	 *	 *	

Bedre/hurtigere	innovation	 *	 *	 *	 *	 *	

Bedre	anvendelse	og	udnyttelse	
af	ny	teknologi	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	rekruttering	af	arbejds-
kraft	

*	 *	 *	 *	 *	

Øget	tilknytning	af	studerende	el-
ler	højtuddannede	til	virksomhe-
den	

*	 *	 *	 *	 *	

Mere	grøn	profil	og	forretnings-
model	

*	 *	 *	 *	 *	

Styrket	værdikæde	i	lokalområde	
eller	region	

*	 *	 *	 *	 *	

Andet	[angiv	hvad	________]																 *	 *	 *	 *	 *	

	

4. Angiv	venligst	din	holdning	til	følgende	udsagn	om	den	erhvervsudviklingsaktivitet,	I	har	
deltaget	i	

Deltagelsen	i	erhvervsudviklings-
aktiviteten….	 Helt	enig	 Delvist	

enig	
Delvist	
uenig	 Helt	uenig	

Ved	
ikke/ikke	
relevant	

Har	stor	betydning	for	virksom-
hedens	fremtidige	konkurrence-
evne		

*	 *	 *	 *	 *	

Var/er	godt	tilrettelagt	og	velor-
ganiseret	

*	 *	 *	 *	 *	

Adresserer	centrale	temaer	af	
stor	betydning	for	erhvervsudvik-
ling	i	området	

*	 *	 *	 *	 *	

Har	deltagelse	af	de	rette	aktører	 *	 *	 *	 *	 *	
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Er	karakteriseret	ved	et	højt	
kompetenceniveau	i	projektle-
delsen	

*	 *	 *	 *	 *	

	

 

 

Mange tak for din besvarelse. 
 
Dine svar er registreret, og du kan nu afslutte spørgeskemaet ved at klikke på "afslut". 
 
Hvis du ønsker en kopi af din besvarelse, kan du klikke på printerikonet.	

	

	

	

	


