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Erhvervshusets formål ? 



Udfordringer og potentiale

Kun 15% af 
SMV’erne 

eksporterer - vi 
lever af eksport

Den grønne 
omstilling er 

kompleks – og 
nødvendig

Digitalisering 
styrker 

konkurrenceevnen 
– men anvendelsen 

skal op 

Vi har mange 
iværksættere – men 
færre vokser og de 

store flytter



Hvad siger virksomhederne?

Faktorer der påvirker virksomhederne lige nu Efterspørgslen i maj måned… 



De strategiske fokusområder



Den umiddelbare efterspørgsel



Erhvervshuset i tal

Erhvervshus Hovedstaden 
hjælper i år mere end

+5000
virksomheder

Over de seneste 
to år er  

3000
virksomheder i hovedstadsregionen

Erhvervshus Hovedstaden bidrog til 
at øge virksomhedernes omsætning 
med

14,5
procentpoint

56,1
procentpoint

Virksomhederne øgede deres 
eksport med

360
udmøntet i

mio.
kr.

81%
oplevede 
tilfredshed



Resultatkontrakt 2023

Følgende mål er defineret indenfor rammerne af
rammeaftalen 2021 – 2023 mellem KL og Erhvervsministeriet samt 
Erhvervshus Hovedstadens Strategi 2025, efter aftale mellem KKR-
hovedstaden og Erhvervshus Hovedstaden.

1.  Virksomhedernes kendskab til Erhvervshusene (EGNE MÅL)

2. Bred geografisk spredning (EGNE MÅL)

3.   Kvalitet, kompetencer og virksomhedernes tilfredshed

4.   Erhvervshusenes knudepunktsfunktion (EGNE MÅL)

5.   Grøn omstilling og cirkulær økonomi

6. Effekt i virksomhederne

7.  Digitalisering og nye teknologier

8. Øget internationalisering (EGET MÅL)



Fokusområde 

Øget effekt 1
• 100.000+ virksomheder – 35 forretningsudviklere

• Datadreven og balanceret kundesegmentering, 
samt målrettede værditilbud. 

RESULTATKONTRAKT 23 

Mål 2.1. Nye måltal – 4000 total, fordelt på 1-1 vejledning, fælles 
workshops og kortere sparring. 



Fokusområde 

2 Kvalificeret kendskab

• Travle kunder - begrænset markedsføringsbudget

RESULTATKONTRAKT 23 

Mål 1.3. Fokuseret markedsføringsindsats 
Mål 2.2. Styrket samarbejde med kommunerne - opsøgende indsats 
overfor de små SMV’er (5-50 ansatte)



Fokusområde

3 Et værdifuldt knudepunkt

• Mange aktører – behov for forenkling - sammenhæng

RESULTATKONTRAKT 23

Mål 4.1. Partnerskaber for øget værdi for virksomhederne 
(rådgivere, erhvervsorganisationer, klynger, fyrtårnskonsortier, statslige aktører 
arbejdsmarkedsaktører m.fl.)



Øvrige mål

De strategiske fokusområder;

• Øget bæredygtighedsgrad og positiv effekt af bæredygtighedsvejledning

• Øget digitaliseringsgrad og positiv effekt af digitaliseringsvejledning

• Flere virksomheder med 10%+ eksportandel vejledt

Tilfredshed, effekt m.m.;

• 80% tilfredshed og 70% net promoter score

• 10% mervækst i omsætning for vækstvirksomheder

• Øget produktivitet for driftsvirksomheder

• 50% kendskab, 50% nye vejledte, 50% anvendte henvisninger



Strategi 2024-2027 

HVAD 

• Fælles retning og ambitionsniveau; En grøn, 
konkurrencedygtig, attraktiv metropolregion – i verdensklasse?

HVORFOR

• Ramme for prioritering af investeringsplaner 2024-2027 

HVORDAN

• Rammer fra DEB i februar, aktør-workshop i marts, 
skrivegruppe i Q2, udkast afleveret i juni. KKR inddragelse hele 
vejen igennem.


