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Læsevejledning 

Denne bilagsrapport indeholder en række uddybende informationer om de for-

skellige typer af operatører i de regionale erhvervsfremmesystemer. 

Bilaget er bygget op på den måde, at der for hver type af operatør først intro-

duceres målgruppe, brugerprofil og ydelser. Herefter kommer en vurdering af 

målgruppens kendskab til operatørerne. 

Dernæst præsenteres relevante nøgletal og andre data, der bl.a. giver et billede 

af forskelle på tværs af regionerne. Det gælder dog ikke afsnittene om GTS’er, 

Eksportrådet og investeringsfremme. 
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1.A. Generelt om lokal erhvervsfremme 

Hvem er aktørerne? 

Lokal erhvervsfremme er organiseret forskelligt. I nogle kommuner udbydes lo-

kal erhvervsfremme af en ekstern operatør – typisk i form af et lokalt erhvervs-

råd. I andre kommuner udbydes erhvervsfremmeaktiviteter af en enhed i for-

valtningen, hvor der er ansat personer med erhvervsbaggrund. Endvidere er 

nogle kommuner gået sammen og har etableret fælles erhvervsråd eller andre 

typer af fælles organisationer, der udbyder erhvervsfremmeopgaver til virksom-

heder i flere kommuner. Der findes også kommuner, hvor erhvervsfremmeop-

gaverne er delt mellem en enhed i forvaltningen og en ekstern operatører (ty-

pisk med basal erhvervsservice hos den eksterne operatør). 

Endelig udbyder Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Midtjylland lokal 

erhvervsservice på vegne af flere kommuner i de to regioner. I alt 26 kommuner 

bruger væksthuse som operatør på lokal erhvervsservice. 

Hvem er målgruppen? 

Målgruppen varierer mellem kommunerne. Stort set alle kommuner har iværk-

sættere og førstartere som målgruppe. Herudover tilbyder de fleste kommuner 

– men langt fra alle - også basal erhvervsservice til etablerede SMV’er.  

Endvidere tilbyder flere kommuner fokuserede erhvervsserviceydelser til er-

hverv eller klynger, der har en særlig betydning i kommunen. Eksempler er byg-

geri, detailhandel, fødevarer, energi, kreative erhverv, etc. Også etniske iværk-

sættere er en målgruppe for fokuserede erhvervsserviceydelser i nogle kommu-

ner. Målgrupperne for fokuseret erhvervsservice varierer meget fra kommune 

til kommune. 

 

 

Brugerprofil 

Brugerprofilen afspejler målgruppen og varierer derfor mellem kommunerne. 

Der er store forskelle i antallet af virksomheder, der bruger lokal erhvervsservice 

- fra fx 15-20 iværksættere i nogle kommuner til flere tusinde iværksættere i 

andre kommuner. 

Der er også meget store forskelle mht. andelen af virksomheder, der benytter 

lokal erhvervsfremme. I nogle kommuner er det mindre end én procent af den 

samlede virksomhedsbestand. I andre kommuner deltager ca. 1/3 af alle virk-

somheder i erhvervsfremmeaktiviteter (inkl. arrangementer og gå-hjem-mø-

der). 

Kerneydelsen 

Kerneydelsen er basal erhvervsservice, der både kan rette sig mod iværksættere 

og etablerede virksomheder. De typiske aktiviteter rettet mod iværksættere er 

uddybet i boksen. 

Om basal erhvervsservice for iværksættere 

Basal erhvervsservice for iværksættere kan vedrøre: 

• Informationsmøder om start af virksomhed. 

• 1-1 vejledning om opstart, forretningsplan, henvisning til privat rådgivning, 
vejledning om - og henvisning til – andre erhvervsfremmeaktører, fx 
Væksthuset. 

• Tilbud om korte, gratis rådgivningsseancer hos private rådgivere, fx 
revisorer, markedsføringseksperter, konsulenter med speciale i work/life 
balance, mv. 

• Iværksætterkurser om drift og udvikling af virksomhed. 

• Arrangementer, temamøder og netværk for iværksættere. 

De fleste kommuner tilbyder de første fire aktiviteter, mens de sidstnævnte 
aktiviteter kun udbydes i nogle kommuner. De fleste aktører har indgået aftaler med 
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private rådgivere i området om at tilbyde gratis rådgivning på 1-2 møder. Flere 
private rådgivere underviser også på iværksætterkurserne. 

Når det gælder eksisterende virksomheder består den basale erhvervsservice 

typisk af følgende aktiviteter; 

• 1-1 vejledning med fokus på sparring om behov/udfordringer, vejled-

ning af ny-tilflyttede virksomheder, vejledning om erhvervsfremmetil-

bud, henvisning til rådgivning, Væksthuset mv. 

• Arrangementer og temamøder inden for en bred vifte af områder – fx 

salg, strategi, it, internationalisering, regulering, teknologi, offentlige 

indkøb, etc. 

• Facilitering af netværk for virksomheder med ensartede udfordringer. 

• Formidling af lokaler, arealer, mv. 

Andre ydelser 

Ud over kerneydelsen, der er mere eller mindre ens på tværs af kommuner, ud-

byder en del kommuner også mere målrettede erhvervsfremmeaktiviteter, der 

udspringer af lokale erhvervsstrategier. Det vil sige aktiviteter, der fokuserer på 

særlige styrker, udfordringer eller potentialer i kommunen. Disse aktiviteter kan 

deles op i to grupper; 

• Fokuseret erhvervsservice i form af målrettede vejlednings- eller træ-

ningsforløb forbeholdt udvalgte dele af kommunens erhvervsliv. Det 

kan være særlige brancher, bestemte typer af virksomheder eller virk-

somheder, der står over for bestemte udfordringer.  

• Erhvervsudvikling i form af bredere projekter, som sigter på at udvikle 

og styrke de erhvervsmæssige rammebetingelserne i kommunen. 

Der findes mange typer af ydelser og aktiviteter inden for fokusereret erhvervs-

service og erhvervsudvikling. Den nedenstående boks gennemgår kort nogle af 

de aktiviteter, som udbydes af de kommuner, der er interviewet i forbindelse 

med kortlægningen. 

 

Eksempler på fokuseret erhvervsservice og erhvervsudvikling  

Eksempler på fokuseret erhvervsservice:  

• Mentorordning for innovative iværksættere. 

• Samarbejde med universiteter om at få studerende ud i virksomhederne. 

• Acceleratorforløb for talentfulde iværksættere. 

• Etnisk erhvervsfremme, hvor iværksættere bl.a. hjælpes med etablere 
første salg og at tilvejebringe finansiering. 

• Opkvaliceringsforløb for detailbranchen i form af coaching, temamøder og 
arbejde med egen virksomhed. 

• Ejer- og generationsskifte. 

• Forretningsudvikling i diverse kreative branhcer. 

Eksempler på erhvervsudvikling: 

• Tiltrækning af arbejdskraft til kommunen. 

• Fremme af forretningsmæssige netværk, fx etablering af konsortier for 
underleverandører. 

• Lokale klyngeudviklingsprojekter. 

• Kompetenceudviklingsforløb inden for bl.a. eksport og salg/markedsføring. 

• Eksportfremmeinitiativer, fx i relation til fælles markedsføring eller 
etablering på konkrete markeder. 

• Fremme af offentlige-private innovationssamarbejder. 

Tilgængelighed og synlighed 

Der er stor forskel på kendskabsniveauet til den lokale erhvervsservice. Der fin-

der ikke præcise tal, men i kommuner med beskedent budget er kendskabsni-
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veauet i målgruppen typisk lavt (max 10-15 procent). Omvendt er kendskabsni-

veuaet højt i mange kommuner, hvor erhvervsfremmeaktiviteter varetages af 

et eksternt erhvervsråd – helt op til 90 procent i nogle af de interviewede kom-

muner.  

Der er også meget store forskelle i den opsøgende indsats. 20 procent af de in-

terviewede kommuner bruger mindre end fem procent af personaleressour-

cerne på markedsføring og opsøgende aktiviteter (nyhedsbreve, markedsføring, 

hjemmeside, opsøgende kontakter og første møde med virksomheder, som en-

heden har kontaktet). Omvendt bruger ca. 15 procent mindst 30 procent af per-

sonaleressourcerne på markedsføring og opsøgende aktiviteter. 
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1.B. Nøgletal om lokal erhvervsfremme  

1. Antal operatører (basal erhvervsservice): 

 Copenhagen: 30 

 Region Syddanmark: 26 

 Region Midtjylland: 17 

 Region Nordjylland: 11 

2. Brugere (basal og fokuseret erhvervsservice)  

 
Copenha-

gen 
Syddan-

mark 
Midtjylland 

Nordjyl-
land 

Antal brugere af basal 
erhvervsservice (2013) 

5.560 4.007 7.404 2.169 

I pct. af den samlede 
virksomhedsbestand 

4,1 % 6,7 % 10,9 % 6,2 % 

Kilde: IRIS Group (2014); De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling. Udarbejdet for 

KL og Erhvervs- og Vækstministeriet. 

3. Udgifter til lokal erhvervsfremme pr. indbygger: 

 Copenhagen: 49 kr. pr. indbygger 

 Region Syddanmark: 83 kr. pr. indbygger 

 Region Midtjylland: 104 kr. pr. indbygger 

 Region Nordjylland: 113 kr. pr. indbygger 

 

 

4. Kendskabsniveau og opsøgende aktivitet 

 
Copenha-

gen 
Syddan-

mark 
Midtjyl-

land 
Nordjyl-

land 

Kendskab til lokal er-
hvervsfremme i mål-
gruppen (samlet set) 

Lavt Lavt-middel 
Middel-

højt 
Højt 

Kilde: IRIS Groups vurderinger baseret på interview og besvarelser på spørgeskema stilet til udby-

dere af basal erhvervsservice. Der er alene taget udgangspunkt i de i alt ca. 30 kommuner, som 

er interviewet i forbindelse med undersøgelsen. 

Note: Lavt kendskabsniveau fortolkes som en kendskabsgrad i målgruppen på under 1/3. Høj 

kendskabsgrad som over 2/3.  

5. Opsøgende aktivitet 
Gennemsnitligt andel af personaleressourcer, der bruges på opsøgende arbejde 
blandt de interviewede kommuner (det vil sige markedsføring, kommunikation, 
første møde og anden opsøgende aktivitet): 

 Copenhagen: 20 procent 

 Region Syddanmark: 29 procent 

 Region Midtjylland: 50 procent 

 Region Nordjylland: 23 procent 

6. Andre særlige karakteristika ved den lokale erhvervsfremme: 

Copenhagen:  

 Mange kommuner – specielt i Hovedstadsregionen – fokuserer alene el-

ler primært på iværksættere. 

 I forhold til etablerede virksomheder har den lokale erhvervsservice i 

mange kommuner primært fokus på erhverv, der primært sælger lo-

kalt – fx turisme, kreative erhverv, handel, håndværk, mv. Globalt ori-

enterede erhverv (fx industri) er primært omfattet af erhvervsservice i 

kommuner, hvor erhvervsservice varetages af eksterne erhvervsråd.  
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Region Syddanmark:  

 Stor fokus på at formidle højtuddannede til SMV’er. 

 Meget stor variation i enhedernes størrelse og ressourcer. 

Region Midtjylland:  

 Relativt tæt regionalt samarbejde om 1) brede regionale programmer, 

2) kompetenceudvikling via det Midtjyske Erhvervsakademi (MEA). 

 Ser typisk alle virksomheder i kommunen som målgruppe – både iværk-

sættere og etablerede virksomheder samt alle brancher. Men samtidig 

en række aktører, der udbyder fokuserede erhvervsservice for erhverv 

med særlige potentialer i kommunen (fx fødevarer, lyd, produktionser-

hverv, animation, energi, etc.). 

Region Nordjylland:  

 Betydeligt indbyrdes samarbejde – der er bl.a. lavet kompetencemap-

ping i samarbejde med Væksthuset for at kunne trække på specialist-

kompetencer i hele regionen i fm. konkrete vejledningsopgaver. 

 Ser typisk alle virksomheder i kommunen som målgruppe – både iværk-

sættere og etablerede virksomheder samt alle brancher. 

 Tæt samarbejde med Væksthuset. Ud over samarbejde om regionale 

programmer er der etableret fast ambassadørordning, hvor en medar-

bejder fra Væksthus Nordjylland tilknyttes de enkelte lokale erhvervs-

kontorer for et år ad gangen (medarbejderen sidder på det pågældende 

kontor en gang hver anden uge). 
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2.A. Generelt om væksthusene 

Hvem er aktørerne? 

Væksthus Hovedstadsregionen, Væksthus Sjælland, Væksthus Syddanmark, 

Væksthus Midtjylland og Væksthus Nordjylland. 

Hvem er målgruppen? 

For alle væksthuse er målgruppen iværksættere og virksomheder med vækst-

potentiale, og som samtidig har behov for sparring og rådgivning for at realisere 

potentialet.  

Brugerprofil 

De fem Væksthuse vejledte til sammen knapt 2.200 virksomheder i 2013. Bru-

gerne består primært af mindre virksomheder. Godt 75 procent af brugerne har 

0-9 ansatte1. Brugerne er bredt fordelt på alle sektorer.  

Kerneydelse 

Kerneydelsen er vækstkortlægning, hvor ”Væksthjulet” anvendes som et cen-

tralt værktøj. Vækstkortlægningen er en uvildig sparring, der både kan fokusere 

på det overordnede strategiske niveau og på afdækning af styrker/svagheder/ 

potentialer på specifikke områder i virksomheden. 

Herudover screener væksthusene virksomhederne efter deres vækstpotentia-

ler. Væksthusene er herunder begyndt at inddele virksomheder i grupper efter 

deres vækstpotentiale – typisk i form af A/B/C-virksomheder. Målet er at mål-

rette vejledning i forhold til den enkelte virksomheds potentiale og udviklings-

muligheder. Samtidig er det ambitionen at kunne tilbyde virksomheder med 

                                                             

1 Kilde: Væksthusstatistikken 

højt vækstpotentiale særlig opmærksomhed – fx i form af en key account funk-

tion.  

Om kerneydelsen 

Kerneydelsen udbydes af i et team af konsulenter i de fem væksthuse. Målet er 
identificere centrale vækstudfordringer blandt brugerne, udarbejde en vækstplan og 
henvise brugerne til rådgivning og problemløsning hos private konsulenter - eller 
andre aktører i erhvervsfremmesystemet. Ca. 80 procent af brugerne henvises til 
private konsulenter (det er dog langt fra alle henviste, der rent faktisk køber privat 
rådgivning). 

Brugere med særligt stort vækstpotentiale tilbydes ofte et lidt længere forløb – i form 
af et ”vækstpartnerskab”. Det indebærer muligheder for tilbagevendende sparring i 
takt med, at virksomhederne møder nye vækstudfordringer. 

Væksthusene er endvidere begyndt at udbyde såkaldte ”vækstcamps”, der har til 
formål at træne virksomheder med højt vækstpotentiale i at realisere vækst. Camps 
kan have fokus på et fagligt tema eller på eksekvering af vækstplanen. Camps 
indeholder en vekselvirkning mellem sparring, rådgivning og feedback på arbejdet 
med egen vækstplan. 

Projekter og programmer 

Herudover udbyder væksthusene projekter og programmer i form af operatør-

funktioner på statslige og regionale projekter/programmer (typisk medfinansie-

ret af EU's strukturfonde) rettet mod væksthusenes målgrupper. Projekter og 

programmer fungerer typisk som tilbud, der ligger i forlængelse af vækstkort-

lægningen. Det vil sige som aktiviteter, der er en del af den vækstplan, der afta-

les med virksomhederne. 
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I 2014 udbød de fem Væksthuse samlet mere end 25 programmer og projekter, 

der er finansieret af regionerne eller staten. Eksempler er kort beskrevet i bok-

sen på næste side. 

Eksempler på programmer og projekter 

GrowBiz (Væksthus Hovedstadsregionen) 
Internationaliseringsforløb for servicevirksomheder, der består af workshops med 
danske og internationale eksperter, som selv har erfaring med at tage virksomheder 
til nye markeder. Forløbet afsluttes med et besøg på et eksportmarked. 

FinanceZealand (Væksthus Sjælland) 
Giver mulighed for ansvarlige lån til mindre virksomheder på op til 500.000 kr. Der 
kræves ikke sikkerhed, kaution eller lignende form for sikkerhedsstillelse. Program-
met er finansieret af EU’s regionalfond, lokale banker, fonde og private investorer. 

Power Push (Væksthus Syddanmark) 
Giver mulighed for at få dækket 50 procent af udgifterne – op til 112.500 kr. – til 
målrettet kompetenceudvikling hos medarbejdere – fx it-kurser, markedsføringsud-
dannelser og diplomlederuddannelser.   

VÆKSTmidt Accelerator (Væksthus Midtjylland) 
Bredt virksomhedsudviklingsprogram for etablerede virksomheder. For virksomhe-
der med vækstambitioner og vækstpotentialer, der ønsker sparring og rådgivning til 
fx internationalisering, produktudvikling, organisationsudvikling mv. Der kan opnås 
op til 300.000 kr. i tilskud til køb af privat rådgivning mod tilsvarende egenfinansie-
ring. 

Globaliseringsprogrammet 
Program, der giver små og mellemstore nordjyske virksomheder adgang til at få 
hjælp til at arbejde med hele virksomhedens internationale berøringsflade. Omfatter 
en række forskellige aktiviteter som tilskud til rådgivning, kompetenceudvikling, 
etablering af strategiske partnerskaber og opbygning af globale værdi- og forsynings-
kæder. 

Vækst via Ledelse (alle væksthuse) 
Nationalt program for mindre virksomheder, der har fokus på operationel ledelse. 
Målet er at udvikle den enkelte leders profil og kompetencer gennem træning, råd-
givning og netværk med ledere i andre virksomheder. 

GlobalVækst (Væksthus Sjælland) 

Internationaliseringsforløb for virksomheder med eksportpotentiale. Indeholder 
kombination af kompetenceudvikling, sparring, netværk og fælles eksportfrem-
stød. Tager afsæt i den enkelte virksomheds udfordringer. 

Herudover har de fem væksthuse etableret knudepunktsfunktioner i form af 1) 

indgange og formaliseret henvisningspraksis til aktører og programmer, der kan 

hjælpe brugerne med at realisere vækst, 2) kompetenceudvikling og fælles 

aktiviteter for kommuner, erhvervsråd og andre erhvervsfremmeaktører.  

Væksthusene har i varieret omfang indstationeret medarbejdere fra andre 

erhvervsfremmeorganisationer, fx Eksportrådet og Eksportkreditfonden. 

Tilgængelighed og synlighed 

Kendskabet til Væksthusene bliver løbende målt. Det har i de seneste målinger 

ligget på ca. 50 procent i målgruppen – gennemsnitligt set. 

Væksthusene bruger en del ressourcer på markedsføring og opsøgende arbejde. 

Det vil sige informationsmateriale, hjemmesideudvikling, kontakt til 

virksomheder og førstegangsmøder med virksomheder, som væksthusene har 

kontaktet. Samlet bruger de fem væksthuse ca. 15 årsværk på disse opgaver. 

Herudover markedsføres og kommunikeres væksthusenes ydelser og 

programmer via især de lokale erhvervsservice og fælles markedsførings-

platforme (fx iMidt i Region Midtjylland). Der er i alle regioner indgået 

samarbejdsaftaler eller resultatkontrakter mellem væksthusene og de enkelte 

kommuner, der konkretiserer snitflader og samarbejde. Herunder er der i nogle 

regioner opstillet mål for hvor mange virksomheder, der lokalt skal henvises til 

væksthuset. 
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2.B. Nøgletal om de fem væksthuse 

1. Antal brugere 2013 

 
Hoved-
staden 

Sjælland 
Syddan-

mark 
Midtjyl-

land 
Nordjyl-

land 

Vejledte virksom-
heder (vækst-
kortlægninger) 

638 309 457 528 224 

Virksomheder 
der deltager i an-
dre aktiviteter 

696 624 898 1.105 267 

Kilde: Væksthusstatistikken 

2. Vækst blandt væksthusenes brugere 2013 

 
Hoved-
staden 

Sjælland 
Syddan-

mark 
Midtjyl-

land 
Nordjyl-

land 

Vækst i beskæfti-
gelse blandt bru-
gere i 2012-2013 

4,7 % 3,7 % 1,6 % 7,0 % 6,6 % 

Vækst i beskæfti-
gelse i kontrol-
gruppe 2012-
2013 

1,4 % -0,6 % 0,4 % - 0,1 % -1,5% 

Mervækst  
brugere 

3,3 % 4,3 % 1,2 % 7,1 % 8,1 % 

Samlet vækst i 
beskæftigelse 
blandt brugere 

111 66 92 364 235 

Kilde: Væksthusstatistikken.  

Note: Ikke alle vejledte virksomheder indgår i beregningsgrundlaget. 

 

3. Brugerprofil 2012 (andel små virksomheder) 

 
Hoved-
staden 

Sjælland 
Syddan-

mark 
Midtjyl-

land 
Nordjyl-

land 

Andel vejledte 
med under 1 års-
værk  

30 % 24 % 14 % 13 % 14 % 

Ander med 1-9 
årsværk 

54 % 55 % 50 % 51% 48 % 

Kilde: Væksthusstatistikken 
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3.A. Virksomhedsindgange på viden- og uddannelses-

institutioner 

Hvem er aktørerne? 

Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og erhvervsskoler.  

Alle landets otte universiteter har indgange/enheder for erhvervssamarbejde. 

Enhederne har til formål at assistere virksomheder og forskere i forbindelse med 

forsknings- og innovationssamarbejde, videnservice, teknologioverførsel og 

iværksætteri. Institutionerne har organiseret erhvervssamarbejdet forskelligt, 

men omfatter bl.a.; 

 Københavns Universitet: Forskning og Innovation; Tech Trans Kontoret. 

 Aarhus Universitet: Center for Innovation and Entrepreneurship; Tech-

nology Transfer Office. 

 Syddansk Universitet: SDU Erhverv; Science Ventures Denmark A/S. 

 DTU: Afdeling for Innovation og Sektorudvikling, m.fl. 

 Aalborg Universitet: AAU Innovation. 

 RUC: RUC Innovation 

Fem af universiteterne (KU, DTU, CBS, RUC og ITU) har hovedcampus i Copen-

hagen-området. Hertil kommer, at SDU, Aalborg Universitet og Aarhus Univer-

sitet har afdelinger i København, mens flere universiteter har fremskudte forsk-

nings og innovationsaktiviteter i andre dele af landet – fx AU’s fødevareforsk-

ning på Foulum nær Viborg.  

                                                             

2 Danske Erhvervsskoler, Lederne (2012); Erhvervsskolernes bidrag til vækstdagsorde-
nen. 

Tilsvarende indgår de syv professionshøjskoler og ni erhvervsakademier i forskel-

lig grad i indgår i offentligt finansierede samarbejdsprojekter med erhvervslivet. 

En række af institutionerne er udstyret med videncentre, der bl.a. har til formål 

at formidle institutionernes praksisnære viden til det omgivende samfund. 

Endelig indgår landets 68 erhvervsskoler, fx Aalborg Tech, CPH West og IBC i 

Kolding, i varierende grad i projekter med erhvervslivet i konkrete innovations- 

og udviklingsprojekter. En analyse fra 2012 viser, at 75 procent af erhvervssko-

lerne er tovholder for et eller flere regionale udviklingsprojekter, og 57 procent 

af skolerne har rådgivning af virksomheder som specifik serviceydelse2.  

Hvem er målgruppen? 

De større, forskningstunge universiteter (KU, AU og DTU) ser især deres er-

hvervsmæssige målgruppe som større, videntunge virksomheder, der har res-

sourcer og kompetencer til at indgå i forsknings- og innovationsprojekter.  

I kontrast hertil har de øvrige universiteter i højere grad fokus på små- og mel-

lemstore virksomheder samt på at stimulere erhvervsudvikling i regionen. RUC, 

CBS og ITU definerer deres målgruppe bredere som alle private virksomheder, 

offentlige institutioner og interesseorganisationer. 

Specielt SDU og AAU har en stort fokus på at stimulere aktiviteter, der får små 

og mellemstore virksomheder til at ansætte højtuddannet arbejdskraft. 

Professionshøjskolerne og Erhvervsakademiernes målgrupper i erhvervslivet er 

fortrinsvis SMV’er. Professionshøjskolerne har især fagligt fokus på velfærdsom-

råderne (sundhed og pædagogik udgør ca. ¾ af projektporteføljen), men insti-

tutionerne har også faglige miljøer inden for det tekniske og merkantile område 
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samt medier og kommunikation. Det skal dog understreges, at professionshøj-

skolernes uddannelser samlet set primært retter sig mod den offentlige sektor, 

og at dette afspejler sig i institutionernes samarbejdsprofil. 

Erhvervsakademierne og erhvervsskolerne har særligt fokus på SMV’ers udfor-

dringer inden for det tekniske-merkantile område, fx IKT, salg, produktion og 

markedsføring. 

Brugerprofil 

De otte universiteter indgik i alt 2.196 forskningsaftaler med private virksomhe-

der i 2013. Tallene dækker dog over store forskelle i forskningsaftalernes stør-

relse og karakter. Samtidigt blev der udspundet 13 nye forskningsbaserede virk-

somheder (spinouts).  

Universiteterne er hyppige deltagere i offentligt finansierede innovationsfrem-

meprojekter. I perioden 2007-2012 deltog de otte universiteter i ca. 10.000 sam-

arbejder med private virksomheder finansieret af offentlige innovations- og er-

hvervsfremmeprogrammer3. Der er ikke opgjort tilsvarende tal for professions-

højskolerne, erhvervsakademierne og erhvervsskolerne. 

Generelt er mellem 25 procent og 50 procent af universiteternes samarbejds-

partnere små virksomheder (under 20 ansatte). De store virksomheder domine-

rer især CBS og DTU’s samarbejdsporteføjle inden for offentligt finansierede in-

novationsordninger, mens ca. halvdelen af RUCs samarbejdsvirksomheder er 

små virksomheder.4 

 

 

                                                             

3 Uddannelses- og Forskningsministeriet (2014) ”Sammenhæng for vækst og innova-
tion” 

Kerneydelsen 

Der er etableret teknologioverførselsenheder på alle universiteter. Enhederne 

har blandt andet til opgave at varetage patentering af opfindelser samt kon-

traktforhandlinger og overdragelse af immaterielle rettigheder til eksterne par-

ter. 

Herudover har universiteterne etableret andre enheder og støttefunktioner 

inden for videnudveksling, der i varierende omfang arbejder med; 

 Service og support til forskere i forbindelse med erhvervssamarbejde. 

 Netværksudvikling. 

 One-stop-shop funktioner, hvor fx virksomheder med ønsker til 

vidensamarbejde kan henvende sig. 

 Opsøgende kontakt til virksomheder (specielt på RUC). 

 Karrierevejledning og matchmaking mellem studerende og 

virksomheder. 

 Stimulering af entreprenørskab og iværksætteri gennem kurser, 

studentervæksthuse, konkurrencer mv. 

Disse funktioner er typisk finansieret af universiteterne selv og af projektmidler 

fra regionerne, EU og staten. 

Specielt DTU og KU har en meget decentral organisering af deres 

virksomhedssamarbejde, og derfor foregår en lang række af deres konkrete 

samarbejdsaktiviteter på institutniveau. Flere institututter har etableret særlige 

funktioner, der har til formål at stimulere samarbejde mellem institutterne og 

4 IRIS Group (2014); ”Vidensamarbejde under lup – Evaluering af universiteternes er-
hvervssamarbejde og teknologioverførsel”. 
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erhvervslivet. Boksen på næste side giver et overblik over de vigtigste former 

for vidensamarbejde. 

Om vidensamarbejde 

Universiteternes kerneydelser inden for erhvervssamarbejde falder typisk i en af de 
følgende kategorier: 

 Forsknings- og udviklingssamarbejde vedrører projekter, hvor både for-
skere og virksomheder bidrager med viden og ressourcer til fælles projekter, 
og hvor målet er at frembringe resultater, der kan anvendes i både forsk-
nings- og erhvervsmæssig sammenhæng. 

 Forskningsbaseret videnservice er services og rådgivningsydelser, som uni-
versiteterne udbyder med afsæt i konkrete behov i virksomhederne og uni-
versiteternes forskningsbaserede viden, fx rekvireret forskning, tests, vide-
reuddannelsem studenterprojekter, o. lign. 

 Teknologioverførsel og iværksætteri vedrører kommercialisering af forsk-
ningsresultater og skabelsen af spin-out virksomheder baseret på viden og 
forskning fra universiteterne. Hertil kommer etablering af inkubatorer og 
studentervæksthuse. 

Professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og erhvervsskolernes erhvervsrettede 
aktiviteter falder i fire lignende kategorier: 

 Udviklingsprojekter om innovation og vækst, som typisk drejer sig om ud-
vikling af nye koncepter eller produkter. Projekterne kan involvere både 
studerende og faglærere. 

 Rådgivningsydelser hvor undervisernes faglige viden købes til at løse vel-
definerede, mindre udviklingsopgaver for virksomheden. 

 Tilbud til opstart af nye virksomheder, fx inkubatorfaciliteter og arbejds-
pladser, coaching, kurser for iværksættere og henvisninger til erhvervs-
fremmesystemet. 

 Virksomhedstilpassede efter- og videreuddannelsestilbud; fx i ledelse, it 
mv. 

Andre ydelser 

Universiteternes enheder for videnudveksling bidrager endvidere til fx net-

værksarrangementer, karrieremesser og andre aktiviteter, der fremmer ansæt-

telse af studerende samt studenternetværk for entreprenører. 

Ud over de centrale enheders aktiviteter tilbydes forskellige virksomhedsret-

tede ydelser på de enkelte institutter.  

En lang række af de øvrige erhvervsfremmeaktører vurderer, at universiteternes 

forskningsmiljøer kan være udfordrende at samarbejde med - især i forhold til 

vidensamarbejde med SMV’er. Dog er det også vurderingen, at universitetssam-

arbejdet er blevet væsentlig forbedret i løbet af de seneste år. 

Tilgængelighed og synlighed 

Vurderingen på universiteterne er, at målgrupperne generelt er bevidste om 

universiteternes tilstedeværelse, men mindre bevidste om mulighederne for at 

samarbejde med universiteterne. 

Universiteterne er kendte aktører i de regionale erhvervsfremmesystemer. I for-

hold til konkrete virksomhedsrettede ydelser er kendskabet dog betydeligt 

mere varieret. Specielt SMV’er har begrænset kendskab til, hvad universiteterne 

kan bidrage med og oplever i mange tilfælde universiteterne som svære at ind-

lede samarbejde med.  

Der er dog væsentlige regionale forskelle og forskelle på tværs af brancher. 
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3.B. Nøgletal om viden- og uddannelsesinstitutioner 

Tabellen neden for viser fordelingen af universiteter og andre uddannelsesinsti-

tutioner med udpræget virksomhedskontakt. Universiteterne er i høj grad kon-

centreret i og omkring hovedstaden, mens både professionshøjskoler og er-

hvervsakademier er fordelt jævnt ud over landet.  

Undtagelsen er dog Nordjylland, der ikke har noget erhvervsakademi samt rela-

tivt få erhvervsskoler. Dette dækker dog over, at erhvervsskolerne i Nordjylland 

har gennemgået fusioner, så de i dag samler mange fagområder på få instituti-

oner. 

1. Institutioner fordelt på regioner 

 Copenhagen Syddanmark Midtjylland Nordjylland 

Universiteter 5 1 1 1 

Professionshøjskoler 3 2 2 1 

Erhvervsakademier 3 3 3 0 

Erhvervsskoler 20 23 19 6 

Kilde: IRIS Group baseret på optællinger hos Danske professionshøjskoler, Danske Erhvervsaka-

demier og Danske Erhvervsskoler.  

Note: Tallene dækker over institutioner med meget varierende størrelse og omfang af erhvervs-

samarbejde.  

 

 

 

 

2. Universiteternes teknologioverførsel og vidensamarbejde, 2013 

 
Antal licens-, 
salgs- og opti-

onsaftaler  

Antal spinout-virksom-
heder 

Antal forskningsaf-
taler  

Danmarks 
Tekniske Uni-
versitet 

169 6 288 

Københavns 
Universitet 

77 1 101 

Syddansk Uni-
versitet 

34 0 142 

Aalborg Uni-
versitet 

69 5 547 

Aarhus Uni-
versitet 

54 3 129 

Roskilde Uni-
versitet 

1 0 142 

Copenhagen 
Business 
School 

0 0 129 

IT-Universitet 3 0 76 

Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation (2014): ”Kommercialisering af forskningsresultater 

2000-2013”.  
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3. Universiteternes deltagelse i offentligt finansierede forsknings- og 

innovationsprojekter  

 
Samlet antal samar-

bejder 2007-2012 

Antal samarbejder pr. 1 
mia. kr. i forskningsom-

kostninger 

Copenhagen Business School 115 63 

Danmarks Tekniske Universi-
tet 

989 68 

IT-Universitetet 24 71 

Københavns Universitet 764 38 

Roskilde Universitet 61 38 

Syddansk Universitet 277 51 

Aalborg Universitet 477 101 

Aarhus Universitet 621 38 

I alt 3.328 51 

Kilde:  IRIS Group (2014); ”Vidensamarbejde under lup – evaluering af universiteternes erhvervs-

samarbejde og teknologioverførsel”. Udarbejdet for Forsknings- og Innovationsstyrelsen.  

Note: I sidste kolonne er det samlede antal samarbejder sat i forhold til størrelsen af universite-

ternes forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Virksomheder med under 20 ansatte i universitet-erhverv samarbejde 

 

Kilde:  IRIS Group (2014); ”Vidensamarbejde under lup – evaluering af universiteternes erhvervs-

samarbejde og teknologioverførsel”.  
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5. Ressourceforbrug i centrale støttefunktioner inden for videnudveksling 

 

Årsværk i cen-
trale funktioner 
inden for viden-

udveksling 

Heraf årsværk til 
teknologioverfør-

sel 

Kommercialise-
rings-udgifter  

Copenhagen Busi-
ness School 

5 0,5 363.000 kr. 

Danmarks Tekniske  
Universitet 

59 19,0 28.947.000 kr. 

IT-Universitetet 9 0,8 354.000 kr. 

Københavns Uni-
versitet 

27 14,5 4.315.000 kr. 

Roskilde Universi-
tet 

8 0,3 321.000 kr. 

Syddansk Universi-
tet 

44 10,6 2.878.000 kr. 

Aalborg Universitet 55 11,0 1.081.000 kr. 

Aarhus Universitet 48 17,5 8.236.000 kr. 

I alt  255 74,2 46.495.000 kr. 

Kilde:  IRIS Group (2014); ”Vidensamarbejde under lup – evaluering af universiteternes erhvervs-

samarbejde og teknologioverførsel”. Udarbejdet for Forsknings- og Innovationsstyrelsen  

6. Øvrige nøgletal  

En analyse fra 2012 viste, at ca. 65 procent af erhvervsskolerne indgik i netværk 

med virksomhederne, mens 46 procent af erhvervsskolerne var været involve-

ret i udviklingsprojekter med virksomhedsdeltagelse i perioden 2010-2012.5 

                                                             

5 DEA (2012); ”Erhvervsskolerne på nyt arbejde” 

Mange øvrige uddannelsesinstitutioner er i varierende grad involveret i forskel-

lige former for erhvervsfremmeaktiviteter. I denne analyse har vi afgrænset os 

til de institutioner, der er tovholdere for regionale vækstforaprojekter. Institu-

tionerne er oplistet i nedenstående tabel. 

6. Professionshøjskoler, erhvervsakademier og erhvervsskoler som er tovhol-

dere for vækstforaprojekter 

Uddannelsesinstitutioner Projekter 
Re-
gion 

CELF (Center for Erhvervs-
rettede uddannelser Lol-
land Falster) 

I-energy-regio. Vindmølleteknikker - fremti-
dens arbejdsplads  

Viol - Velfærdsteknologi, Innovation, Om-
sorg og Læring 

CPH 

Selandia Center for Er-
hvervsuddannelser 

Balance i kompetence- og jobudvikling   CPH 

EA Lillebælt Viden- og innovationspartnerskaber Syd 

EUC Syd 
ZERObyg – energismart 

Samvirk 
Syd 

Tietgenskolen 
GlobaliseringsKompetencer i Region Syd-
danmark 

Syd 

Viden Djurs Scandinavian game developers Midt 

Erhvervsakademi Dania 
Fra talentmasse til entreprenørskab iværk-
sætterprojekt 

Midt 

Silkeborg tekniske skole 
Analyse af erhvervspotentialet i fødevarer til 
storkøkkener 

Midt 
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VIA University College 
Fremtidens Industri - Industrielle forret-
ningsmodeller 

Nord 

 Tech College Aalborg 
Industriens Forsknings- og Uddannelsesfo-
rum i Nordjylland  

Nord 

UC Nordjylland 

Processinnovation i professionsuddannel-
serne 

LAB X 

Nord 

Kilde: IRIS Group baseret på indberetninger fra regionerne. Note: projekterne afgrænser sig til 

egentlige erhvervsfremmeprojekter, hvor virksomhedernes behov er i centrum. Projekter, som 

primært er uddannelsesrettede, er ikke inkluderet. 

7. Særlige regionale karakteristika ved universiteter og andre uddannelsesin-

stitutioner 

 Aalborg Universitet spiller en særlig stærk rolle som driver bag den re-

gionale udvikling i Nordjylland og er blandt de danske universiteter, som 

har det mest omfattende samarbejde med erhvervslivet set i forhold til 

universitetets forskningsbudget. 

 Fem ud af landets otte universiteter er placeret i Copenhagen. Der er 

visse forskelle på universiteternes tilgang til erhvervssamarbejde. DTU 

og Københavns Universitet har primært fokus på at samarbejde med vi-

dentunge/forskningsintensive virksomheder, mens de øvrige universi-

teter definerer virksomheder bredt som deres målgruppe.  

 Særligt i Syddanmark og Midtjylland spiller professionshøjskolerne og 

erhvervsakademierne en vigtig rolle som samarbejdspartner for de 

SMV’er 

 SDU har endvidere stærk fokus på at bygge bro mellem SMV’er og stu-

derende og kandidater fra SDU. SDU har bl.a. indgået en række samar-

bejdsaftaler med lokale erhvervsråd. 

 Alle universiteter indgår i en række klyngeorganisationer og innovati-

onsnetværk. 

 Der er over de senere år sket en betydelig udbygning af erhvervssamar-

bejde på alle danske universiteter. Det er dog samtidig konklusionen i 

den seneste evaluering, at resultaterne især er gode på områder, hvor 

samarbejder også har forskningsmæssige mål. Det vil sige projekter, der 

både skaber ny viden og teknologi i virksomhederne og nye resultater, 

der kan bruges forskningsmæssige. Derimod er fremgangen generelt 

mindre, når det gælder teknologioverførsel (fx start af nye forsknings-

baserede virksomheder) og forskningsbaseret videnservice (anvendelse 

af viden fra universiteterne til at læse vækstudfordringer i fx SMV’er). 
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4.A. Klynge- og netværksorganisationer 

Hvem er aktørerne? 

Klynge- og netværksorganisationer samler virksomheder, videninstitutioner og 

offentlige myndigheder inden for regionale eller nationale erhvervsmæssige 

styrkepositioner. Det kan fx være vand, vind, biomasse, fødevarer, lyd, services, 

velfærdsinnovation, etc. 

Der findes ingen samlet definition på klynger og netværk, hvilket vanskeliggør 

en fuldstændig udtømmende kortlægning. På det overordnede plan gør føl-

gende karaktertræk sig dog gældende: 

 Klynger og netværk har et formål om at skabe vækst og videnbaseret 

udvikling for en erhvervsgruppe med et fagfællesskab. 

 De har en aktiv og central deltagelse af triple helix aktører, dvs. både 

virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører/civilsamfundet. 

 De har etableret en organisering af klyngen/aktiviteterne, der har res-

sourcer til at udbyde services og aktiviteter for deltagerne, og der sigter 

på en langsigtet/vedvarende indsats. 

 De har en medlems- og/eller deltagerkreds på minimum 20. 

Organiseringen og finansieringen af klynger og netværk varierer meget. Nogle 

klynge- og netværksorganisationer er således forankret hos videninstitutioner, 

fx universiteter og GTS-institutter. Andre er selvstændige non-profit organisati-

oner. Nogle klynger og netværk administreres af andre, større klyngeorganisati-

oner.  

Endelig har nogle kommuner søsat klyngelignende tiltag som led i kommunens 

erhvervsudvikling. Et eksempel er initiativet Lydens By i Struer, som skal udvikle 

en klynge omkring lydteknologi i Struer. 

De fleste klynger og netværk finansieres af en blanding af offentlige tilskud, pri-

vat medfinansiering (herunder også medlemskontingenter). 22 klynger har sta-

tus af innovationsnetværk som finansieres af Uddannelses og Forskningsmini-

steriet. Flere klynger modtager endvidere regionale projektmidler. 

Endelig er der forskel på det geografiske fokus for den enkelte klynge/netværk. 

Nogle klynger og netværk har et specifikt geografisk fokus til fx en region eller 

et nøgleerhverv i en bestemt by. Andre organisationer har et nationalt og/eller 

internationalt sigte. Innovationsnetværkene skal leve op til et krav om at være 

landsdækkende. 

Hvem er målgruppen? 

Klynge- og netværksorganisationerne henvender sig til både små såvel som 

store virksomheder. Da det er en kerneopgave for innovationsnetværkene at 

fremme vidensamarbejde, henvender de sig primært til virksomheder, som har 

ressourcer og videnhøjde til at indgå i samarbejde med fx universiteter. 

Brugerprofil 

Der deltager på landsbasis ca. 6.000 virksomheder årligt i aktiviteter i klynger og 

netværk. Ca. 67 procent af virksomhederne i klyngerne er små virksomheder 

med under 50 ansatte.  

Branchemæssigt er det især virksomheder inden for videnservice og industri, 

som er stærkt repræsenteret i klynger og netværk. Over halvdelen af virksom-

hedsdeltagerne i klyngerne ligger inden for disse brancher. 

Virksomheder, der deltager i klyngesamarbejder, er nogenlunde jævnt fordelt 

over hele landet. 
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Kerneydelsen 

Klynge- og netværksorganisationernes vægtning af aktiviteter varierer efter 

klyngens udviklingsbehov. Nogle af de typiske aktiviteter er beskrevet i boksen 

på næste side.  

Om kerneydelsen 

Matchmaking og videndeling  
Klyngeorganisationernee varetager i de fleste tilfælde aktiviteter, der skal matche 
virksomheder med relevante forskere/studerende, andre virksomheder eller 
offentlige myndigheder. Aktiviteterne kan fx have karakter af uformelle møder, 
workshops og netværk, ERFA-grupper, matchmakingarrangementer, hvor forskere 
og virksomheder præsenterer ideer for hinanden. 

Videnformidling 
Klyngeorganisationerne arbejder med at holde medlemmerne opdateret med ny 
viden og forskning, fx gennem faglige arrangementer og konferencer. 

Konkrete samarbejdsprojekter 
Klyngerne skal facilitere virksomhedernes deltagelse i innovations- og 
forskningsprojekter med fx universiteter og GTS, og i nogle tilfælde påtage sig rollen 
som projektleder. 

Kompetencer og talenttiltrækning 
Mange klyngeorganisationer arbejder med kompetenceopbygning, fx gennem 
skræddersyede efter- og videreuddannelsestilbud og kompetenceudviklingsforløb 
rettet mod klyngens behov. Desuden er flere klynger i dialog med de videregående 
uddannelsesinstitutioner om klyngevirksomhedernes kompetencebehov. Endelig 
arrangerer klyngeorganisationerne forskellige tiltag målrettet studerende – fx 
innovationscups – og/eller bruger studerende i projekter med virksomheder. 

Knudepunktsfunktion 
Innovationsnetværk og klyngeorganisationer skal som led i at understøtte klyngens 
medlemmer kunne henvise til relevante aktører i erhvervsfremmesystemet og 
assisterer i forbindelse med ansøgninger til programmer. 

Internationalt samarbejde/international matchmaking  
Fx afsøgning af nye markeds- og eksportmuligheder i samarbejde med relevante 
partnere, fx Eksportrådet samt samarbejde med tilsvarende udenlandske 
klyngeorganisationer. 

Andre ydelser 

Klynge- og netværksorganisationerne er i varierende grad involveret i en række 

andre opgaver, der ligger uden for kerneaktiviteterne. Disse aktiviteter kan fx 

være understøttet af regionale midler, statslige forsknings- og innovationsord-

ninger eller af private partnere. Det gælder fx; 

 Facilitering af konkrete innovations- og samarbejdsprojekter for virk-

somheder og videninstitutioner – herunder finansiering af forprojekter, 

hvor forskere og virksomheder afprøver mulighederne for at etablere 

længerevarende samarbejde. 

 Assistance i forbindelse med deltagelse i internationale forsknings- og 

udviklingsprojekter, fx Horizon2020. 

 Enkelte klynger tilbyder ambitiøse inkubationsprogrammer målrettet 

klyngens virksomheder med særligt stort potentiale i klyngen. Det gæl-

der fx SOLID-programmet hos Interactive Denmark. 

Tilgængelighed og synlighed 

Kendskabsgraden blandt målgruppevirksomhederne varierer, men ligger samlet 

set på et ganske pænt niveau blandt de operatører, der er blevet interviewet. 
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4.B. Nøgletal om klynge- og netværksorganisationer 

Tabel 1 og 2 giver et indtryk af den erhvervsmæssige og regionale fordeling af 

klyngeorganisationerne samt deltagervirksomhederne.  

1. Klynge- og netværksorganisationer fordelt på sekretariatsplacering og te-

maområde  

 Copenhagen 
Syddan-

mark 
Midtjylland 

Nordjyl-
land 

I alt 

Energi, miljø 
og byggeri 

10 2 2 5 19 

Fødevarer 3 - 4 1 8 

IKT 4 - 2 1 7 

Produkter, ma-
terialer og de-
sign 

3 4 4 - 11 

Sundhed/  
medico 

3 3 1 1 8 

Transport og 
logistik 

4 1 - 1 6 

Andre 3 1 1 1 6 

I alt 30 11 14 10 65 

Kilde: IRIS Group egne optælling baseret på Cluster Excellence Denmark (2014) Væsentlige klynge-
organisationer og innovationsnetværk. Note: opgørelsen afviger fra den tabel, der indgik i kort-
lægningen af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen, hvor tallet for Copenhagen-regionen i alt 
var 37. Afvigelsen skyldes 1) at seks bornholmske klyngeinitiativer indgår som delprojekter i Klyn-
geudvikling Bornholm, og er derfor ikke talt med her. 2) Desuden er tre afsluttede klyngeprojekter 
samt den internationale organisation ’ScanBalt Bioregion’ blevet fjernet. 3) Endelig er Green Ship 
of the Future, Artic Cluster of Raw Materials & Femern Belt blevet tilføjet. Den regionale fordeling 
er baseret på hovedsekretariaternes placering – se tabel 5. Bemærk, at tallene i nogle tilfælde kan 
dække over overlappende aktører – fx innovationsnetværket for velfærdsteknologi, der admini-
streres af klyngeorganisationen Welfare Tech. 

 

2. Virksomheder i klynger og netværk fordelt på regioner i pct. 

Copenhagen 30 (3)% 

Midtjylland 27% 

Nordjylland 17% 

Syddanmark 25% 

Uoplyst 1% 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet (2015); Effekter af virksomheders deltagelse i klyn-

ger og innovationsnetværk.  

Note: tallet i parentes angiver hvor mange procent, der kommer fra Region Sjælland ud af de 30 

pct.  

3. Fordeling af klyngevirksomheder på brancher 

 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet (2015); Effekter af virksomheders deltagelse i klynger 

og innovationsnetværk. 
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4. Fordeling af klyngevirksomheder på aktiviteter i klynger og netværk 

 

Kilde: Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk (2015)  

Note: Baseret på stikprøve af 951 virksomheder 
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5. Oversigt over klynge- og netværksorganisationer i Danmark

 Copenhagen (30) Syddanmark (12) Midtjylland (14) Nordjylland (10) 

Energi, miljø og 
byggeri (19) 

 Innovationsnetværket for Miljøteknologi* 

 Innovationsnetværket for Klimatilpasning*  

 Innovationsnetværket for bæredygtigt byg-
geri* 

 Gate 21*  

 iPower** 

 Biovalue** 
 CLEAN 

 Danish Water Forum 

 Biopro  

 Energiklyngecenter Sjælland 

 Innovationsnetværket Offshoree-
nergy.dk* 

 Innovationsnetværket for Energi-
teknologi,  Inno-ET 

 Innovationsnetværket for Biomasse INBIOM* 

 VE-Net** 
 

 EnergyVision 

 FleksEnergi 

 Hubnorth 
 SmartCity Nordjylland 

 Netværk for Bæredygtig 
Erhvervsudvikling Nord-
Danmark 

 

Fødevarer (8) 

 Fødevareplatform Region Sjælland 
 Grønt Center  

 InSPIRe** 
 

   FoodNetwork* 
 Danish Food Cluster 

 Future Food Innovation 

 VIFU – Videncenter for fødevareudvikling. 

 Nordjysk FødevareEr-
hverv 

Informations- og 
kommunikati-
onsteknologi (7) 

 CFIR – Innovationsnetværk for Finans IT* 
 InfinIT – Innovationsnetværk for IT* 

 Interactive Denmark 

 Innovationsnetværk for Dansk Lydteknologi* 

   Shareplay 
 IT forum 
 

 Brains Business 

Produktion, ma-
terialer og de-
sign (12) 

 Innovationsnetværket DANSK LYS* 

 MADE – Manufacturing Academy of Den-
mark** 

 Artic Cluster of Raw Materials 

 Innovationsnetværket Roboclu-
ster* 

 Dansk Materiale Netværk 

 Design2Innovate 

 Stålcentrum 

 CenSec 

 DAMRC 
 Innovationsnetværket for Produktion* 

 Innovationsnetværket Livstil – Bolig & Beklædning* 

  

Sundhed/me-
dico (8) 

 Biopeople* 

 Innovationsnetværket for Medico-Teknik* 
 Medicon Valley Alliance 
 

 Welfare Tech 

 Patient@Home 
 Innovationsnetværket for vel-

færdsteknologi* 

 MedTech Innovation Center (MTIC)*  BioMed Community 

Transport og lo-
gistik 
(6) 

 Transportens Innovationsnetværk* 

 Det Maritime Danmark 

 Scandinavian Transport Center 
 Green Ship of the Future 

 Fyns Maritime Klynge    MARCOD – Maritimt 
Center for Optimering og 
Drift 

Andre (6) 
 Innovationsnetværket Service Platform* 

 Klyngeudvikling Bornholm 

 Femern Belt Development 

 Innovationsnetværket BRAND-
BASE* 

 Insero Horsens  Invio – Innovationsnet-
værk for videnbaseret 
oplevelsesøkonomi* 

* Innovationsnetværk, ** SPIR Platforme. Bemærk, at aktørerne i nogle tilfælde er overlappende fx innovationsnetværket for velfærdsteknologi, der administreres af klyngeorganisationen Welfare Tech. 
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5.A. GTS-institutter 

Hvem er aktørerne? 

Omfatter otte Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), der har som 

kerneforretning at gøre forskningsbaseret viden anvendelig for erhvervslivet.  

GTS-institutterne opererer nationalt. Herudover er de i varierende grad knyttet 

til specifikke videnmiljøer på universiteterne samt til netværk og klynger (se 

oven for).  

GTS-institutterne omfatter Teknologisk Institut, Force Technology, Alexandra In-

stituttet, Bioneer, DELTA, DFM, AgroTech og DHI. 

Hvem er målgruppen? 

GTS-institutterne er fortrinsvist målrettet små- og mellemstore virksomheder, 

men med forskelligt fagligt fokus. Technologisk Institut og Force er målt på om-

sætning de to største GTS-institutter og tilbyder en bred vifte af faglige kompe-

tencer og ydelser. Omvendt har Alexandra Instituttet et særligt fokus på it-bran-

chen og it-udvikling, mens Bioneer er fokuseret på videntunge bioteknologiske 

virksomheder.  

Hvem er brugerne? 

GTS-nettet havde 19.890 unikke kunder i 2013. Over halvdelen (ca. 53 procent) 

af GTS’ernes brugere har CVR-nummer i Copenhagen. Brugerne er fortrinsvis 

SMV’er inden for de områder, som GTS-institutterne er specialiserede i. SMV’er 

udgør således 91 procent af GTS’ernes samlede antal brugere6. 

GTS’erne er endvidere operatører på flere offentligt finansierede innovations-

programmer. Her er fokus især på iværksættere og SMV’er uden forudgående 

                                                             

6 Uddannelses- og Forskningsministeriet (2014); Performanceregnskab for GTS-nettet. 

7 Uddannelses- og Forskningsministeriet (2014); Performanceregnskab for GTS-nettet. 

erfaring med vidensamarbejde. GTS’erne spiller således en vigtig rolle i at sti-

mulere mindre virksomheder til at samarbejde med videninstitutioner. 

Kerneydelserne 

GTS-institutternes overordnede kerneaktiviteter er teknologiudvikling og speci-

fik teknologisk rådgivning af SMV’er. Disse ydelser er indtægtsdækkede og ud-

bydes på markedsvilkår. Otte procent af GTS-systemets omsætning er bundet i 

resultatkontraktmidler med Uddannelses- og Forskningsministeriet og går til 

forsknings- og udviklingsaktiviteter7.  

Derudover er GTS-nettet som nævnt operatør eller kerneaktør på flere offent-

lige innovationsfremmeordninger. De er beskrevet i boksen neden for. 

Om kerneydelserne 

Innovationsagentordningen  
Giver SMV’er mulighed for at få et gratis innovationstjek af en professionel konsulent 
mhp. 1) at identificere muligheder for innovation og vidensamarbejde i 
virksomheden, 2) at formidle samarbejde med videninstitutioner.  

I perioden 2007-2012 har virksomhederne i Danmark gjort brug af innovationsagent-
ordningen 2.320 gange8.  

Opfinderrådgivningen (Teknologisk Institut)  
Tilbyder borgere, forbrugere og arbejdstagere mulighed for at få rådgivning til at 
realisere ideer til nye produkter, løsninger eller koncepter - gennem salg af 
licensrettigheder til eksisterende virksomheder. Rådgivningen vedrører bl.a. 
rettighedsbeskyttelse af opfindelser, vurdering af markeds-potentiale, koncept- og 
prototypeudvikling og salg af rettigheder.  

InnoBooster (indbefatter tidl. Videnkupon) 
Via InnoBoosterprogrammet, finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet 
og administreret af Innovationsfonden, kan SMV’er søge om tilskud til en videnpakke 

8 Uddannelses- og Forskningsministeriet (2014); Sammenhæng for vækst og innovation. 



Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark - bilagsrapport 

24 

 

på mellem 50.000 og 250.000 kroner. Videnpakken kan eventuelt indbefatte 
samarbejde med en forsker/konsulent fra et GTS-institut eller et universitet.  

I perioden 2007-2012 er videnkuponordningen blevet benyttet 1.745 gange. Langt 
de fleste samarbejder indgås med et GTS-institut. 

Endelig udbyder GTS’erne skræddersyede kurser målrettet konkrete SMV’ers behov, 
fx inden for forretningsudvikling, teknologi og kommunikation. 

Andre ydelser 

GTS-institutterne er involveret i en lang række forsknings- og udviklingsprojek-

ter i samarbejde med virksomheder og universiteter, som har til formål at styrke 

GTS’erne videnopbygning. En del af disse projekter finansieres af resultatkon-

traktmidler fra forsknings- og innovationsstyrelsen.  

Flere GTS-institutter er tovholdere for innovationsnetværk inden for de bran-

cher, som GTS’erne henvender sig til. Fx driver Alexandra Instituttet innovati-

onsnetværket Infinit. 

Endelig deltager GTS’erne i en lang række innovationskonsortier og højteknolo-

giske projekter (i dag administreret af Innovationsfonden). 

Tilgængelighed og synlighed 

GTS-institutternes synlighed varierer. De større og bredt favnende GTS’er, som 

Teknologisk Institut og FORCE, er kendte aktører i erhvervsfremmesystemet, 

mens de mere fagligt specifikke GTS-institutter har mere specifikke målgrupper 

og er kendetegnet ved at være mindre synlige i erhvervsfremmefremmesyste-

met. Kendskabet kan dog være højt inden for målgruppen. 

Nogle erhvervsfremmeaktører (bl.a. klyngeorganisationer og innovationsnet-

værk, der ikke er forankret hos GTS) vurderer, at GTS-institutterne kunne være 

mere synlige blandt SMV’erne.  

Generelt er kendskabsniveauet til Teknologisk Institut og FORCE højt i erhvervs-

livet, mens kendskabet til GTS-brandet formentlig er noget mindre. 

Det vurderes også, at de mere fagspecifikke GTS’er har et relativt højt kend-

skabsniveau i deres specifikke hovedmålgrupper. 
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6.A. Eksportrådet 

Hvem er aktøren? 

Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet. Eksportrådets rolle er at fremme 

danske virksomheders eksport og internationalisering. Eksportrådets aktiviteter 

varetages dels af et sekretariat i Udenrigsministeriet, dels via danske ambassa-

der, handelskontorer og innovationscentre i udlandet. 

Hvem er målgruppen? 

Som udgangspunkt er målgruppen alle typer af virksomheder, der ønsker at ek-

sportere eller ekspandere i udlandet. Eksportrådet har ca. 6.000 unikke kunder 

hvert år. En del virksomheder kommer i kontakt med Eksportrådets tilbud gen-

nem medarbejdere, der sidder i Væksthusene.  

Eksportrådet giver udtryk for, at de har in-house et dybdegående kendskab om 

de danske hovedsektorer som fødevarer, sundhed, energi, miljøteknologi, vand, 

mode, tekstil og design. 

Kerneydelsen 

Eksportrådet udbyder en række ydelser, der retter sig mod forskellige behov og 

faser i forbindelse med eksport eller internationalisering. De er kort uddybet i 

boksen neden for. 

Om kerneydelsen 

Eksportrådet hjælper danske virksomheder med at eksportere gennem en række 
gratis services, skræddersyede løsninger og tilskudsprogrammer. 

 Eksportrådets gratisydelser vedr. forskellige afklaringstilbud i form af blandt 
andet. 

 Svar på konkrete forespørgsler om lande og markeder. 

 Indledende eksportafklaring (potentiale, teknologibehov, interessante 
markeder), der varetages af væksthusene. 

 Generel rådgivning om forhold på eksportmarkeder, fx handelsrestriktioner, 
dokumentationskrav, afgifter mv. 

 Teknologiscouting/partnersøgning i udenlandske videnmiljøer via seks 
såkaldte innovationscentre etableret af Eksportrådet rundt omkring i 
verden.  

Herudover tilbyder Eksportrådet landespecifik rådgivning og markedsydelser til en 
fast timepris. Virksomhederne kan også anvende de seks innovationscentre til 
produkt- og teknologiudvikling rettet mod internationale markeder. 

Eksportrådet udbyder også Vitus-programmet, som er målrettet udvalgte SMV’er 
med særligt stort eksportpotentiale. Virksomheden får i programmet tilknyttet en 
erfaren eksportrådgiver, der er bosiddende på det pågældende marked. I 
programmet deltager virksomheden i to workshops og får sparring gennem et 
ekspertpanel med internationale toprådgivere. Der gives et tilskud på 65 procent af 
rådgivningstimerne. 

Tilgængelighed og synlighed 

Eksportrådet har lavet kendskabsmålinger, der peger på, at mange SMV’er ken-

der ambassadernes tilbud, men ikke Eksportrådet som selvstændigt brand. 

Eksportrådet har et globalt hold i København, som besøger virksomheder i 

Danmark og præsenterer tilbuddene. Herudover drager handelscheferne fra 

repræsentationerne i udlandet til Danmark nogle gange om året 
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7.A. Investeringsfremme 

Hvem er aktørerne? 

Aktørerne inden for investeringsfremme har til formål at tiltrække udenlandske 

investeringer og virksomhedsafdelinger til Danmark. Dermed adskiller investe-

ringsfremme sig fra de fleste andre erhvervsfremmetiltag, som primært har dan-

ske virksomheder som primær målgruppe. 

På nationalt plan er den primære aktør Invest in Denmark, som er en del af 

Udenrigsministeriet/Eksportrådet. Invest in Denmarks primære formål er at 

promovere Danmark som attraktivt investeringsland via de udenlandske repræ-

sentationer, dvs. ambassader, konsulater, handelskontorer og innovationscen-

tre. Herudover arbejder Invest in Denmark med tiltrækning af virksomheder i 

form af konkrete investeringsfremmesager. 

Copenhagen Capacity (CopCap) er hovedstadens investeringsfremmeaktør. 

Kerneopgaven er at tiltrække udenlandske investeringer til regionen. CopCap er 

endvidere involveret i talenttiltrækning samt klyngeudviklingsprojekter. 

I regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland fungerer foreningen Vest-

dansk Investeringsfremme som en forlænget arm for Invest in Denmark. For-

eningen er et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og de tre vestdanske re-

gioner. Foreningen har otte medarbejdere placeret ved forskellige erhvervs-

fremmeaktører, fx Alexandra Instituttet, hvorfra de assisterer udenlandske virk-

somheder med netværksskabelse, matchmaking og factfinding i lokal området. 

Desuden har en række kommuner i varierende grad haft egne initiativer inden 

for investeringsfremme, fx gennem promovering af byen/området på udenland-

ske messer. Invest in Denmark arbejder på at koordinere initiativerne, så Dan-

mark fremstår med en samlet indsats i udlandet. 

På Fyn arbejder Udvikling Fyn med målrettet markedsføring og investerings-

fremme (og talenttiltrækning) inden for seks særlige klyngeområder. 

Hvem er målgruppen? 

Målgruppen for investeringsfremme er udenlandske virksomheder, der ønsker 

at etablere sig i Danmark. Invest in Denmark har fem særligt prioriteret fokus-

områder: IKT, life science, cleantech, fødevarer og den maritime sektor. 

Tilsvarende har CopCap fokus på videnvirksomheder inden for IKT, cleantech og 

life science. CopCap har desuden et særligt fokus på at tiltrække store virksom-

heders hovedkvarterer og/eller udviklingsafdelinger til København.  

Brugerprofil 

Invest in Denmark tiltrak 45 nye investeringer i 2013. Herudover hjalp Invest in 

Denmark med fastholdelse af seks virksomheder i Danmark. En opgørelse af In-

vest in Denmarks årsresultat i 2013 viser, at de i alt 51 investeringer har skabt 

eller fastholdt i alt 1.224 arbejdspladser. 

Det er især inden for it-sektoren, at Invest in Denmark har bidraget til at skabe 

arbejdspladser med i alt 559 arbejdspladser (46 procent). Cleantech, eHealth og 

life sciences stod for hhv. 158 (13 procent), 115 (9 procent) og 106 (9 procent) 

arbejdspladser, mens de resterende 276 arbejdspladser (23 procent) faldt inden 

for Location Denmark-området, der blandt andet dækker den maritime sektor 

og serviceindustrien. 

CopCap har årligt kontakt til over 1.000 virksomheder. Organisationen varetog 

ca. 30 konkrete sager med investeringer i København i 2013. 
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Kerneydelser 

Boksen neden for uddyber kerneydelserne inden for investeringsfremme. 

Om kerneydelserne 

Bistand og markedskendskab i Danmark. Fx udarbejdelse af markedsoversigter og 
forretningsplaner for etablering i Danmark. Relevant juridisk, skatte- og regnskabs-
mæssig bistand, location-spotting, fact-finding mv. for udenlandske virksomheder. 

Målrettet branding af Danmark i udlandet. Både Invest in Denmark og CopCap op-
søger direkte udenlandske virksomheder, der kunne have interesse i at etablere sig i 
Danmark, og promoverer Danmarks styrkepositioner via de udenlandske repræsen-
tationer. 

Investeringsfremme. Rådgivning og formidling af kontakter. Proaktiv, opsøgende 
indsats ift. potentielle virksomheder og investorer. Indledende kontakter med inte-
resserede virksomheder. Modtagelse af virksomheder samt planlægning og gennem-
førelse af besøgsprogrammer. 

After care services. Bl.a. facilitering af partnerskaber og relationer for udenlandske 
virksomheder, der etablerer sig i Danmark, fx til klynger, investorer, myndigheder, 
mv. CopCap og Vestdansk Investeringsfremme trækker her på sit netværk af er-
hvervsfremmeaktører. 

Andre aktiviteter 

Copenhagen Capacity er endvidere engageret i talent-tiltrækning til Køben-

havn vha. det regionalt støttede projekt Copenhagen Talent Bridge.  

Om Copenhagen Talent Bridge 

Initiativet har til formål  

 At skabe opmærksomhed blandt SMV’er om fordelene ved at ansætte in-
ternational arbejdskraft gennem arrangementer og kampagner. 

 Kurser for nytilkomne i dansk og hjælp til at finde beskæftigelse. 

 Skabe netværk mellem de forskellige aktører inden for talenttiltrækning- 
og fastholdelse, fx uddannelses-institutioner, virksomheder og kommuner. 
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8.A. Inkubatorer og forskerparker 

Hvem er aktørerne? 

Forskerparker: Syddanske Forskerparker, INCUBA Science Park, Forskerparken 

CAP-Nova, Scion DTU, Symbion Science Park, COBIS, Agro Business Park, NOVI.  

Inkubatorer for studerende: Studentervæksthus Århus, CSE Lab, Katapult, Sky-

lab, CPH Business Inkubatoren, Studenterinkubatoren AAU-Cph.  

Kommunale udviklingsparker: Det Grønne Iværksætterhus, 13 Vækstfabrikker 

(drevet i fællesskab af Væksthus Sjælland og kommuner) samt et større antal 

udviklingsparker og øvrige iværksættermiljøer administreret individuelt eller i 

et samarbejde mellem en række kommuner, fx Stjerneskibet i Odense Kom-

mune og Nupark i Holstebro Kommune.  

Hvem er målgruppen? 

Forskerparkernes målgruppe er forsknings- og teknologibaserede iværksættere. 

Inkubationsmiljøerne er målrettet studerende fra universiteter og 

erhvervsakademier, der ønsker at starte egen virksomhed. Derudover rummer 

COBIS et inkubationsmiljø for life science-studerende.  

De øvrige inkubationsmiljøers primære målgrupper er vækstlaget af 

iværksættere og mindre virksomheder i de fire regioner.  

Brugerprofil 

Der bor sammenlagt ca. 900 virksomheder i de otte forskerparker. Nogle af for-

skerparkerne består af flere afdelinger på forskellige geografiske lokationer – fx 

består Syddanske Forskerparker af én større afdeling i Odense samt to mindre 

forskerparker i Sønderborg. Der er stor forskel på forskerparkernes størrelse. 

Den enkelte forskerpark huser typisk virksomheder, som arbejder inden for 3-6 

udvalgte fagområder. Fagområderne favner bredt og rummer bl.a. virksomhe-

der inden for life science, biotek, medico, IKT/hardware, kommunikation, jord-

brug, fødevarer, miljø-, velfærds-, og robotteknologi mv. I Syddanske Forsker-

parkers afdeling i Odense bor desuden offentlige erhvervsfremmeaktører med 

tæt virksomhedskontakt såsom væksthuset.    

Mindst 500 studerende er på årsbasis i kontakt med inkubationsmiljøerne for 

studerende, enten fordi de bor i miljøet eller på anden vis deltager i miljøets 

aktiviteter. Hvor forskerparkernes virksomheder beskæftiger sig inden for ud-

valgte fagområder, optages iværksætterne i inkubationsmiljøerne i højere grad 

på baggrund af en god ide, og de arbejder derfor inden for en lang række fag-

områder.  

Hvor vækstfabrikkerne tager udgangspunkt i kommunale erhvervsmæssige styr-

ker, huser de fleste udviklingsparker virksomheder inden for en lang række for-

skellige forretningsområder. Nogle udviklingsparker har dog fokus på udvalgte 

brancher og virksomhedstyper, fx produktionsvirksomheder.  

Kerneydelsen 

Aktørerne danner den fysiske ramme om et iværksætter- og innovationsmiljø, 

hvor virksomhederne bl.a. har mulighed for at leje kontor-, test- og 

laboratoriefaciliteter, og hvor de får adgang til netværk, videndeling og sparring 

med de øvrige virksomheder i miljøet.  

Derudover tilbydes forskellige former for rådgivning enten som led i et 

længerevarende forløb eller som et særskilt tilbud. Endelig kan virksomhederne 

finde investorer via tilknyttede programmer og netværk. 

Om kerneydelsen 

Formålet er at skabe faglige miljøer med en stor kritisk masse, hvor iværksættere 
med ambitioner og potentiale tilbydes gunstige rammer for udvikling og vækst.  

Forskerparkerne og inkubationsmiljøerne har typisk tilknyttet interne og eksterne 
rådgivere og mentorer, der kan hjælpe virksomhederne med fagspecifikke eller 
kommercielle problemstillinger, bl.a. via 1:1 rådgivning, gennem længere forløb eller 
på workshops o.lign. Rådgiverne er ofte forskere, konsulenter fra private 
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virksomheder, erfarne erhvervsfolk eller medarbejdere i de øvrige virksomheder i 
miljøet. 

I tillæg hertil udbyder enkelte forskerparker vækstprogrammer til udvalgte 
virksomheder med et særligt vækstpotentiale. Her indgår de i et intensivt forløb med 
klare milepæle og målsætninger, og de tilføres ekstra ressourcer i form af rådgivning, 
mentoring og kapital. 

Alle virksomheder i målgruppen kan – mod betaling – få en kontorplads i 
forskerparkerne og inkubatorerne. Hvert år tilbyder Syddanske Forskerparker 
desuden 20 opstartsvirksomheder, som endnu ikke har haft en konkret indtjening, at 
bo gratis i parken i et år. De 20 opstartsvirksomheder kan i den periode benytte sig 
af de samme tilbud som parkens øvrige virksomheder. 

Omvendt er kontorpladserne i inkubationsmiljøerne for studerende som oftest 
gratis, men for at blive en del af inkubationsmiljøet skal de studerende typisk gennem 
et ansøgningsforløb, hvor de redegør for forretningside, målsætninger, vurdering af 
markedet mv. Et panel udvælger de endelige iværksættervirksomheder, som 
vurderes at have størst udviklingspotentiale, og som vil have mest gavn af at indgå i 
miljøet.  

Andre ydelser 

Derudover danner især forskerparkerne ramme om forskellige finansieringsmu-

ligheder, bl.a. gennem medejerskab til innovationsmiljøer og fonde samt via in-

ternationale relationer. Fx investerer COBIS på vegne af innovationsmiljøet Pre-

Seed Innovation i opstartsvirksomheder inden for biotech og pharma, og Kata-

pult administrerer KU’s Proof of Concept pulje til studerende. 

Syddanske Forskerparker i Odense har oprettet en gruppe på ca. 30 studerende 

fra en række uddannelser på SDU. Vha. af en fælles database kan virksomhe-

derne i forskerparken frit hyre studerende med den rette profil til et eller flere 

konkrete projekter eller arrangementer.  

Derudover står forskerparkerne og inkubationsmiljøerne hver især for en lang 

række virksomhedsrettede aktiviteter, herunder workshops, netværksevents, 

konkurrencer, kurser mv. I boksen i neden for er udvalgte tilbud skitseret. 

 

  

Udvalgte aktiviteter 

Innovationskonkurrence (Agro Business Park) 
Årlig innovationskonkurrence for enkeltpersoner og virksomheder med en god 
forretningside inden for ”det biobaserede samfund”, der endnu ikke er registreret 
salg på. Ideen vurderes ud fra aktualitet, teknologisk og vidensmæssig nyskabelse, 
kommercielt potentiale samt realiserbarhed. Præmien består af 50.000 kr., sparring 
på at gøre ideen til virkelighed samt 3 måneders gratis ophold i forskerparkens 
kontorer med alle dertilhørende tilbud. 

Go Grow (CSE Lab) 
Nationalt program for studenterstart-ups og små etablerede virksomheder med 
fokus på vækst og internationalisering. Igennem et halvt år deltager virksomhederne 
i syv moduler og tildeles en vækstgruppe til videndeling og sparring. Derudover 
tildeles hver virksomhed en mentor, og de får adgang til virksomhedsrådgivning.  

Danish Tech Challenge  (Scion DTU) 
Konkurrence organiseret som et acceleratorprogram, hvor 22 udvalgte virksomheder 
flytter ind på Scion DTU i fire måneder og arbejder på at udvikle et nyt 
hardwareprodukt. 3-5 projektideer går videre i finalen, hvor der kan vindes  500.000 
kr. og muligheden for at køre virksomheden videre i Scion DTU. 

Take off VÆKST (Studentervæksthus Århus) 
Program for etablerede virksomheder blandt de studerende, som har ambitioner om 
at skalere virksomheden – fx ved at udvide produktporteføljen, indtage nye 
markeder, ansætte nye medarbejdere eller øge indtjeningen. Hvis virksomheden 
bliver optaget i VÆKST, får de bl.a. adgang til ekstra sparring og rådgivning med fokus 
på bæredygtig vækst, ligesom de får tildelt deres eget kontor.  

Iværksætterforløb for ledige (Slagteriet Udviklingspark og House of Innovation) 
6-ugers træningsforløb hvor udvalgte ledige får tildelt en arbejdsplads i en af de to 
udviklingsparker og her arbejdes med udgangspunkt i en forretningside. Igennem 
forløbet udarbejder den ledige en forretningsplan, lægger budgetter, kontakter 
potentielle kunder mv. – alt sammen med hjælp fra virksomhedskonsulenter og 
eksterne fagfolk. På baggrund heraf kan den ledige ved forløbets afslutning afgøre, 
om vedkommende vil opstarte egen virksomhed.  
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Tilgængelighed og synlighed 

Der er et relativt stort kendskab til forskerparkerne blandt virksomheder inden 

for målgruppen. Fx er ca. halvdelen af COBIS’ målgruppe (bioteknologiske op-

startsvirksomheder) lokaliseret i miljøet. Kendskabet varierer dog betydeligt 

mellem forskerparker og regioner.  

De studerendes kendskab til inkubationsmiljøerne varierer betydeligt. Studen-

tervæksthus Århus vurderer, at de kommer bredt ud til de studerende på tværs 

af AU’s fakulteter, og at ca. 20 procent af målgruppen kender dem. Ligeså ople-

ver CSE Lab, at der er et stort kendskab i målgruppen – også på tværs af univer-

siteter. Omvendt oplever Katapult, at de primært når ud til de studerende på 

SCIENCE, selvom det retter sig mod alle studerende fra KU. 
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8.B. Nøgletal om inkubatorer og forskerparker 

1. Antal virksomheder fordelt på forskerparker  

Region Forskerpark Antal virksomheder 

Copenhagen 

Scion DTU 200 

Symbion Science Park 250 

Forskerparken CAT N/A 

COBIS 42 

Midtjylland 
INCUBA Science Park 120 

Agro Business Park 29 

Nordjylland NOVI 100 

Syddanmark Syddanske Forskerparker 109 

2. Brancheområder i forskerparkerne 

Forskerpark Virksomhedernes branche 

Scion DTU Medico, cleantech, biotek og IKT 

Symbion Science Park 
Videnrådgivning, life science, IKT, medie og kom-
munikation, cleantech 

COBIS Life science, biotek, industri 

INCUBA Science Park Energi, cleantech, IKT, medico, sundhed 

Agro Business Park Fødevarer, bioenergi, miljøteknologi 

NOVI 
Energi, miljø, IKT, software, wireless teknologi, 
medico, videnrådgivning 

Syddanske Forskerparker 
Velfærds- og robotteknologi, videnrådgivning, it, 
institutionel virksomhed, forretningsudvikling, pro-
duktion, handel, service 

3. Antal udviklingsparker fordelt på regioner (kun medlemmer af danske ud-

viklingsparker og Region Sjællands vækstfabrikker) 

Copenhagen Syddanmark Midtjylland Nordjylland 

15 7 11 3 

4. Særlige karakteristika ved landskabet af inkubatorer og forskerparker 

Copenhagen:  

 Der er en stor koncentration af forskerparker – halvdelen af alle danske 

forskerparker er lokaliseret i regionen, ligesom de to største forskerpar-

ker (målt på antal virksomheder) ligger her. 

 Regionens forskerparker huser særligt stærke videnmiljøer omkring life 

science, medico, biotek, IKT og cleantech. 

 Vækstfabrikkerne udgør størstedelen af de kommunale inkubatorer i 

Copenhagen. 

Region Midtjylland: 

 Har landets næststørste koncentration af forskerparker.  

 Som de eneste i landet har regionens to forskerparker særligt fokus på 

jordbrug og fødevarer. Derudover huser parkerne en række virksomhe-

der inden for cleantech.  

 Størstedelen af de danske udviklingsparker er lokaliseret regionen. 

Region Nordjylland: 

 Som den eneste forskerpark i regionen har NOVI et stærkt videnmiljø 

inden for IKT, software og wireless teknologi.  

Region Syddanmark: 

 Som den eneste forskerpark i landet har Syddanske Forskerparkers af-

deling i Odense et særligt fokus på at blive centrum inden for velfærds- 
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og robotteknologi. Det skyldes Syddansk Vækstforums erhvervsudvik-

lingsindsats, som er bygget op om tre forretningsområder, herunder 

sundheds- og velfærdsinnovation.  
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9.A. Accelerace 

Hvem er målgruppen? 

Acceleraces målgruppe er opstartsvirksomheder, der vurderes at have et særligt 

stort potentiale for at realisere udvikling og vækst.  

Brugerprofil 

Der optages hvert halve år 10-20 virksomheder i Accelerace. Der er ca. 100 an-

søgere i hver ansøgningsrunde, som gennemgår en screeningsproces i to trin. 

Virksomhederne er beskæftiget inden for IKT, life science, velfærdsteknologi, 

fødevarer og industri. Virksomheder fra hele landet kan søge om at deltage i 

Accelerace. 

Kerneydelsen 

Accelerace er et udviklingsforløb for iværksættervirksomheder, som gennemfø-

res i hhv. forskerparken Symbion i København samt udviklingsparken Nupark i 

Holstebro. Virksomheder fra hele landet har mulighed for at ansøge om at del-

tage i forløbet.  

De udvalgte virksomheder indgår i et seks måneders forløb, der både indeholder 

generel oplysning om virksomhedsopstart samt individualiseret rådgivning og 

sparring, hvor der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte virksomheds profil, 

behov og udfordringer. 

Aktiviteterne er opbygget som et forløb bestående af i alt fire elementer (se 

næste spalte), som har til formål at understøtte virksomhederne i at realisere 

milepæle, der hver måned fastlægges i samarbejde med konsulenter fra Acce-

lerace. 

 

 

 

Om kerneydelsen 

Om forløbet: 

De fire elementer i Accelerace består af følgende aktiviteter:  

 Camps på 48 timer, hvor virksomhederne introduceres til metoder, 
hvormed de systematisk kan arbejde med opstart af virksomhed. På disse 
camps inviteres oplægsholdere fra både ind- og udland.  

 Et månedligt accelerator lab, hvor den enkelte virksomhed, konsulenter fra 
Accelerace og eksterne rådgivere diskuterer grundlæggende antagelser om 
virksomheden, herunder antagelser om produkt og kunder. Dernæst 
prioriteres antagelserne, og der arbejdes videre med de vigtigste. 

 I forlængelse af accelerator lab’et designes en række eksperimenter, som 
skal teste antagelserne i praksis. Designet består desuden af kriterier for, 
hvornår en antagelses rigtighed kan bekræftes. Hvert lab fører til en såkaldt 
”milestone plan” for den næste måned.  

 Konsulenter fra Accelerace arbejder en dag om ugen ude i virksomhederne, 
hvor de praktisk hjælper virksomhederne med at realisere milepælsplanen. 

Andre ydelser 

Accelerace arbejder også med videnopsamling- og formidling af deres aktivite-

ter. Formålet hermed er at give andre aktører et indblik i, hvordan de kan ar-

bejde med udvikling af opstartsvirksomheder samt at udvikle nogle generiske 

modeller for fremme af iværksætteri, som kan tilbydes bredere målgrupper.  

Accelerace har desuden mulighed for at investere op til tre mio. kr. i de virksom-

heder, som har deltaget i udviklingsforløbet. Investeringen sker ofte i sammen 

med venturekapitalister eller andre investeringspartnere, såsom SEEDCapital og 

CAPINOVA. Investeringsfordelingen er typisk 50/50.  

Som led i forløbet kan virksomhederne også få konsulentbistand til at rejse eks-

tern kapital hos fx venturefonde. 63 procent af Acceleraces virksomheder rejser 

ekstern kapital.   
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Tilgængelighed og synlighed 

Accelerace vurderer, at der generelt er et stort kendskab til deres tilbud blandt 

virksomheder i målgruppen. 

Der gennemføres løbende målinger af Acceleraces ”markedsandele” af alle op-

startsvirksomheder i målgruppen, der ansøger om at komme med i Accelerace. 

Markedsandelen varierer en del – inden for velfærdsteknologi er den helt oppe 

på 50 procent, hvor den fx inden for it er på 10-15 procent. 
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9.B. Nøgletal om Accelerace 

1. Diverse nøgletal 

Nøgleinformationer  

Gennemførte forløb i alt 251 

Gennemførte forløb i 2014 18 

Virksomhedernes overlevelsesrate (efter 
gennemført Accelerace-forløb) 

92 % 

Virksomhedernes gennemsnitsalder 6 år 

Antal virksomheder, som Accelerace 
samlet har investeret i  

37 

Antal skabte arbejdspladser 589 

Total ekstern kapital rejst af virksomhe-
der i Accelerace 

884 mio. kr. 

Virksomhedernes samlede værdi 2 mia. kr. 

Kilde: Accelerace. 

2. Virksomhedernes branchefordeling 

Branche Procent virksomheder 

IKT 47 % 

Life science 36 % 

Industri 17 % 

Kilde: Accelerace. 

 

 

 

3. Virksomhedernes fordeling på regioner 

Region Virksomhedernes fordeling 

Region Hovedstaden 54 % 

Region Sjælland 6 % 

Region Syddanmark 11 % 

Region Midtjylland 26 % 

Region Nordjylland 3 % 

Kilde: Accelerace. 
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10.A. Risikovillig kapital  

Hvem er aktørerne? 

De offentligt finansierede kapitaltilbud har til formål at tilbyde risikovillig kapital 

til opstartsvirksomheder og mindre, etablerede virksomheder med et særligt 

vækstpotentiale. Kapitaltilbuddene adresserer i udgangspunktet en række 

”markedsfejl”, som finanskrisen har forstærket. Særligt for videnbaserede 

iværksættere, der ofte skal bruge betydelige beløb for at bringe nye produkter, 

teknologier og koncepter på markedet. 

De offentlige kapitalkilder har især fokus på de tidlige faser i virksomheders liv, 

hvor det kan være svært at få private investorer til at tage en risiko. Det kan 

eksempelvis være virksomheder, der stadig ikke har demonstreret markedspo-

tentialet af et nyt projekt.  

Aktørerne omfatter; 

 Innovationsmiljøerne; Pre-Seed Innovation, CAP-Nova, Syddansk Tek-

nologisk Innovation og Borean Innovation. Investerer risikovillig kapital 

i opstartsvirksomheder i de tidligere stadier.  

 Vækstfonden, der er en statslig investeringsfond under Erhvervs- og 

Vækstministeriet.  

 Dertil kommer regionale kapitalinitiativer som fx Midtjysk Iværksætter-

fond og Welfare Tech Invest.  

 Markedsmodningsfonden, der er en statsligt eget fond (administreret 

af Erhvervsstyrelsen), der yder tilskud til markedsmodningsprojekter 

(det vil sige test og tilpasninger af højinnovative produkter). 

 

 

Hvem er målgruppen? 

Innovationsmiljøerne målgruppen er innovative, teknologibaserede iværksæt-

tere, der arbejder med afsæt i forsknings- eller videnbaserede ideer og opfin-

delser. Innovationsmiljøerne bidrager hvert år til at etablere mellem 40-70 nye 

virksomheder. Heraf udspringer ca. 40 procent i en forskningsinstitution.  

I 2013 investerede innovationsmiljøerne samlet i 68 nye virksomheder, og den 

samlede projektportefølje bestod af 315 virksomheder. Den gennemsnitlige 

overlevelsesrate for virksomhederne i innovationsmiljøernes projektportefølje 

er på 48 procent 5 år efter virksomhedsetablering.  

Vækstfonden henvender sig bredt til virksomheder med vækstpotentiale, men 

har differentierede virkemidler alt, hvilken markedsorientering virksomhederne 

har (lokal, regional, internationalt osv.). 

Markedsmodningsfonden har en bred målgruppe af innovative virksomheder, 

men yder primært tilskud inden for energi/klima samt sundheds- og velfærds-

teknologi. Målgruppen er virksomheder med skalerbare produkter og ydelser 

med stort markedspotentiale. 

Brugerprofil 

Innovationsmiljøerne investerer i iværksættervirksomheder og SMV’er inden 

for en lang række forskellige områder såsom IKT, miljø, energi, biotek/medico, 

fødevarer og industriel innovation. 

Innovationsmiljøernes vægtning af de forskellige forretningsområder varierer 

dog. Hvor Syddansk Teknologisk Innovation og Borean Innovation særligt satser 

på teknologiske virksomheder inden for IKT, life science og energi, har CAP-Nova 

reserveret halvdelen af sine midler til fødevarebranchen.  

Vækstfondens virkemidler henvender sig bredt til forskellige typer af iværksæt-

tere og virksomheder.  
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Kerneydelsen 

Innovationsmiljøer er godkendte af Styrelsen for Forskning og Innovation og har 

til formål at hjælpe lovende, videnbaserede iværksættervirksomheder og 

SMV’er gennem de første vanskelige og risikofyldte udviklingsfaser. Dette sker 

dels ved at investere risikovillig statslig og privat kapital, dels ved at bistå med 

coaching, sparring og rådgivning i virksomhedernes udviklingsforløb. Staten 

bevilger omkring 200 mio. kr. om året til de fire godkendte innovationsmiljøer.   

Målet er at skabe og udvikle flere videntunge virksomheder med unikke 

kompetencer og klare vækstpotentialer. Innovationsmiljøerne vil typisk slippe 

virksomheden efter 3-5 år, når Seed-fasen og de private investorer er klar til at 

tage over.  

Om innovationsmiljøernes kerneydelse 

Innovationsmiljøerne har mulighed for at indskyde op til seks mio. kr. statsmidler i 
porteføljevirksomheder. Typisk starter innovationsmiljøerne med at investere 
mellem 1-2,5 mio. kroner, som kan følges op med yderligere kapital, hvis 
virksomheden udvikler sig som forventet. Indskuddet sker dels i form af risikovillige 
lån, som kan tilbagebetales, når virksomheden er klar til det, dels i form af pre-seed 
investeringer.  

Innovationsmiljøerne foretager både selvstændige investeringer og investeringer i 
samarbejde med business angels, venturefonde eller andre typer af risikovillig 
kapital. Fx har Pre-Seed Innovation et strategisk samarbejde med ventureselskabet 
SEED Capital. Tal fra Innovationsmiljøernes performanceregnskab viser således, at 
porteføljeselskaberne tiltrækker ca. fem gange så meget privat kapital som det 
beløb, der investeres af innovationsmiljøerne. Se nølgetallene neden for.  

Innovationsmiljøerne er ofte iværksætterens første investor. Formålet er at modne 
virksomheden til det stadium, hvor fx kapitalfonde og venturefonde vurderer, at der 
er et fornuftigt forhold mellem risiko og afkastmuligheder.  

Innovationsmiljøerne udvælger de virksomheder, som de ønsker at investere i, 
gennem en længere screenings-proces, hvor der foretages en samlet vurdering af 
bl.a. forretningside- og plan, team, investeringsforslag, mv.   

 

Vækstfonden grundlæggende fire hovedprodukter; 

 Vækstlån, som kan bruges til at finansiere vækstplan eller ejerskifte. Lå-

net på min. t mio. kr. ydes direkte til virksomheden og forudsætter sam-

let finansieringsløsning, der også omfatter lån eller kreditter fra penge-

institutter. 

 Vækstgarantier, der kan anvendes som led i en vækstplan, der har 

sunde økonomiske perspektiver, men hvor sikkerheden ikke er tilstræk-

kelig. Vækstgaranti skal være på min. 2 mio. kr., enten alene eller i kom-

bination med et Vækstlån. Vækstgaranti dækker 100 pct. af risikoen.  

 Ansvarlig lån, som ydes direkte til virksomheder, og som er en mellem-

ting mellem fremmed kapital og ejerkapital, og som kan fungere som et 

supplement til ejerkapitalen på virksomhedens balance. Lånet skal være 

på minimum 3 mio. kr. og være en del af en samlet finansieringsløsning. 

 Etableringslån til landbrug, der henvender sig til unge landmænd med 

ambitioner om at overtage eller udvikle en eksisterende bedrift. 

Det overordnede formål med Markedsmodningsfonden er at bidrage til, at små 

og mellemstore virksomheder overvinder markedsbarrierer, så flere produkter 

og serviceydelser kommer fra en udviklings- og demonstrationsfase ud på mar-

kedet  

Fondens tre indsatsområder er 1) markedsmodning gennem direkte økonomisk 

støtte til virksomheder, 2) innovativ offentlig efterspørgsel og 3) etablering eller 

deltagelse i erhvervspartnerskaber. 

Inden for markedsmodning kan virksomheder kan søge;  

 Medfinansiering til test og tilpasning af nye innovative løsninger, eller  

 En garanti (til køberen af produktet), der indebærer muligheden for til-

bagebetaling i tilfælde af, at en færdigudviklet løsnings innovative ele-

ment ikke fungerer eller ikke har den kvalitet, som kan forventes ud fra 

produktbeskrivelsen i salgsaftalen. 
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Andre ydelser 

Innovationsmiljøerne meget aktive i forhold til at bistå iværksætteren med at 

søge øvrige finansieringsmuligheder, der kan hjælpe denne videre i udviklings-

forløbet.  

Udover at tilbyde rådgivning ift. virksomhedernes udviklingsforløb, er praksis 

ofte, at den enkelte virksomheds tilknyttede rådgiver bliver en del af bestyrel-

sen, så der er mulighed for et tæt parløb om virksomhedens udvikling. Derud-

over tilbyder Syddansk Teknologisk Innovation fx at varetage virksomhedernes 

forretningsadministration.  

Tilgængelighed og synlighed 

Både CAPNOVA og Syddansk Teknologisk Innovation oplever, at der er et relativt 

højt kendskabsniveau blandt virksomheder i målgruppen. Det estimeres, at op 

mod halvdelen af målgruppen kender til innovationsmiljøernes ydelser og til-

bud, og at en større andel har et mere perifært kendskab.  

Samtidig mener både CAPNOVA og Syddansk Teknologisk Innovation, at der er 

behov for at øge kendskabsgraden blandt virksomheder og medinvestorer i mål-

gruppen. Dels fordi kendskabet ofte begrænser sig til udvalgte forsknings- og 

netværksmiljøer, og en stor del af henvisningerne derfor kommer herfra. Dels 

fordi der er behov for, at innovationsmiljøernes medinvestorer i højere grad ser 

på innovationsmiljøernes indsats som en del af et samlet forretningsforløb – og 

dermed er bedre forberedt på, hvad en investering med et innovationsmiljø in-

debærer.   

Både Syddansk Teknologisk Innovation og CAPNOVA har afsat 3-4 årsværk til 

markedsføring og opsøgende arbejde. Det opsøgende arbejde gennemføres 

bl.a. på universiteter i samarbejde med tech trans enhederne og blandt virksom-

heder.  
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10.B. Nøgletal om innovationsmiljøerne 

1. Antal virksomheder i innovationsmiljøernes projektportefølje, 2014 

Innovationsmiljø Antal porteføljevirksomheder 

Pre-Seed Innovation 62 

CAP-Nova 95 

Syddansk Teknologisk Innovation 70 

Borean Innovation 83 

Kilde: Innovationsmiljøernes hjemmesider. 

2. Fordeling mellem offentlig og privat kapital i mio. kr., 2009-2013 

 

Kilde: Performanceregnskab for Innovationsmiljøerne, 2014.  
Note: Den offentlige forprojektkapital er investeringer i første runde, hvor innovationsmiljøet hø-
jest kan investere 3,5 mio. kr. på statens vegne i det enkelte selskab.  

 

3. Samlet antal porteføljevirksomheder under innovationsmiljøerne, fordelt 

på branche, 2013 

Branche Antal virksomheder 

IKT 114 

Biotek/medico 108 

Industri/elektronik 52 

Miljø/energi 38 

Andet 3 

Kilde: Kilde: Performanceregnskab for Innovationsmiljøerne, 2014. 
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