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1. INDLEDNING 

1. Indledning 
 
Økonomisk vækst er vigtig for Danmark, hvis vi ønsker fortsat at have 
samme velstandsniveau som vores nabolande og nyde godt af de samme 
velfærdsydelser. Der er to veje til økonomisk vækst: at øge beskæftigel-
sen og at øge produktiviteten. Med andre ord skal flere mennesker i ar-
bejde, eller vi skal arbejde klogere og mere effektivt, så vi skaber mere 
værdi, når vi arbejder. 
 
Der er gennemført en række reformer med hensigt på at øge den struktu-
relle beskæftigelse i Danmark, herunder dagpengereformen (2010), kon-
tanthjælpsreformen (2013) og efterlønsreformen (2011). Sideløbende 
hermed har den førte skattepolitik, fx skattereformen (2012), desuden 
styrket tilskyndelsen til at være i arbejde og til at arbejde mere.1  
 
I de senere år har der også været fokus på også at øge produktiviteten. I 
2012 nedsatte regeringen Produktivitetskommissionen, der skulle analy-
sere den danske produktivitetsudvikling og komme med forslag til regerin-
gen, som kunne øge produktivitetsvæksten.  
 
Øget produktivitet betyder grundlæggende, at vi får mere ud af samme 
indsats. På kort sigt kan øget produktivitet styrke konkurrenceevnen og 
hjælpe til, at den danske økonomi kommer hurtigere ovenpå efter den 
økonomiske krise. På længere sigt giver øget produktivitet flere valgmulig-
heder: vi kan forbruge mere af det, vi gerne vil forbruge, vi kan arbejde 
mindre uden at forbruge mindre, og vi har mulighed for at øge det offent-
lige forbrug og forbedre områder, som vi ønsker at forbedre.2 Historisk 
har forøgelsen af den danske produktivitet givet anledning til mere fritid 
(kortere arbejdsuger) og øget offentlig forbrug og bidraget til at øge lighe-
den i Danmark3.  
 
Produktiviteten kan øges på flere måder – fx ved at løfte uddannelsesni-
veauet eller ved at forbedre erhvervsreguleringen. For at få vækst på 
langt sigt, er der dog kun én vej frem: innovation. Innovation er nye pro-
dukter, som vi kan sælge i Danmark og i udlandet, og innovation er bedre 
produktions- og arbejdsprocesser, som understøtter virksomhedernes 
konkurrencekraft og kan være medvirkende til at effektivisere den offent-
lige sektor. Traktoren er et godt eksempel på en produktinnovation, der 
fik stor betydning for samfundet. Traktoren forandrede produktionen i 
landbruget, hvilket hævede produktiviteten og derved frigav arbejdskraft 
til andre erhverv. Der skulle nu færre mennesker til at producere den 
mængde mad, som vi havde brug for. 
 

                                                             
1 Kilde: Finansministeriet (2014). 

2 Kilde: Produktivitetskommissionen (2013A). 

3 Kilde: Produktivitetskommissionen (2014). 
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2. DANMARKS VÆKSTUDFORDRING 

Innovationsfonden har til formål at understøtte Danmarks økonomiske 
vækst ved at investere i viden og teknologier. Fonden er med til at sikre, 
at idéer og viden videreudvikles og kommercialiseres, så det skaber værdi 
for virksomheder, offentlige institutioner og i sidste ende danskerne. In-
novationsfondens projekter kan udspringe fra viden, der kommer fra 
grundforskning på et universitet eller en god idé hos en iværksætter eller 
en offentlig ansat, der har behov for støtte til at blive realiseret. 
 
I denne rapport beskrives Danmarks vækstudfordring og Innovationsfon-
dens rolle i at skabe vækst og beskæftigelse. 

2. Danmarks vækstudfordring 
Danmark blev ligesom resten af verdenen hårdt ramt af den økonomiske 
krise i 2008, men genopretningen af den danske økonomi halter efter ud-
viklingen i andre lande. Den danske økonomi er fortsat mærket af krisen, 
og det samlede BNP-niveau ligger stadig under niveauet før krisen. Stag-
nationen i den danske velstand står i kontrast til udviklingen i bl.a. Sve-
rige, Tyskland og USA, der har haft en mærkbar højere vækst, se figur 2.1.  
 
Figur 2.1 
Udvikling i BNP, indeks (2005=100) 

Kilde: DAMVAD på baggrund af OECD.stat. 
Note: Sæsonkorrigerede kvartalstal, kædede værdier. 

 
Den danske vækstudfordring går imidlertid længere tilbage end krisen i 
2008. Danmarks produktivitetsvækst har været relativt lav siden midten af 
1990’erne i forhold til de lande, som vi gerne vil sammenligne os med. Det 
står i kontrast til årene op til midten af 1990’erne. 
 
I tiden efter 2. Verdenskrig var produktivitetsniveauet væsentligt højere i 
USA end i Europa. Frem mod midten af 1990’erne steg produktiviteten i 
Danmark og Vesteuropa forholdsvist hurtigt, og efterslæbet i forhold til 
USA blev mindre. Det skyldes hovedsagligt, at vi kunne lære af produkti-
onsmetoderne i USA – det er lettere end selv at opfinde nye teknologier.  
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2. DANMARKS VÆKSTUDFORDRING 

I midten af 1990’erne var Vesteuropa og ikke mindst Danmark stort set på 
niveau med USA og skulle derfor omstille sig mod i højere grad selv at ud-
vikle nye produkter og produktionsmetoder. Det er ikke lykkes i tilstræk-
kelig grad.  
 
Efter midten af 1990’erne har Danmark oplevet en lavere vækst i produk-
tiviteten sammenlignet med USA, men også i forhold til resten af Vesteu-
ropa halter den danske produktivitetsvækst bagefter. Dette illustreres i fi-
gur 2.2, hvor produktivitetsniveauet i Danmark og Vesteuropa er bench-
market i forhold til produktiviteten i USA. Fra 1995 til 2012 lå den årlige 
produktivitetsvækst i Danmark på 0,9 pct., mens den var 1,9 pct. i USA. 
 
Figur 2.2  
Timeproduktivitet ift. USA 

Kilde: Produktivitetskommissionen (2014). 
Note: Timeproduktiviteten er et mål for værdiskabelsen pr. arbejdstime. Vesteuropa dækker over BEL, DNK, 
FIN, FRA, GRC, NLD, IRL, ITA, NOR, POR, CHE, ESP, UK, DEU og AUT. 

 
Der er stor forskel på produktivitetsniveauerne i de forskellige brancher, 
og det har stor betydning for deres bidrag til Danmarks økonomi målt i 
BNP. Overordnet set har de indenlandsk konkurrerende serviceerhverv en 
relativt lav produktivitet, mens de internationalt konkurrerende erhverv i 
Danmark har en relativt høj produktivitet.4 
 
Det er der forskellige grunde til. En af grundene kan være, at markedsfor-
holdene for de indenlandsk konkurrerende erhverv ikke tilskynder virk-
somhederne til at effektivisere og være innovative. Internationalt konkur-
rerende erhverv er derimod tvunget til at forny sig og effektivisere, hvis 
de skal klare sig i konkurrencen med udenlandske virksomheder. En an-
den grund er, at mulighederne for teknologisk udvikling er større i nogle 
erhverv end i andre erhverv. Øget brug af maskiner har eksempelvis med-
ført store effektivitetsgevinster i industrien. 
                                                             
4Internationalt konkurrerende serviceerhverv er her defineret ved, at de enten har en ek-

sportandel over 25 pct., eller mindst 25 pct. af virksomhederne er udenlandsk ejede (målt 
på værditilvæksten). Industrien er defineret som internationalt konkurrerende. Se også 
Produktivitetskommissionen (2013B). 
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2. DANMARKS VÆKSTUDFORDRING 

 
Den danske produktivitet og værdiskabelse kan øges på forskellige måder, 
og i figur 2.3 illustreres fire mulige scenarier:  
 
1. Tilskynde flere ledige til at komme i beskæftigelse  
2. Fjerne barrierer for produktivitetsvækst inden for de indenlandsk kon-

kurrerende erhverv   
3. Øge effektiviteten inden for offentlig forvaltning og service5  
4. Øge beskæftigelsen inden for de internationalt konkurrerende erhverv 
 
Figur 2.3  
Innovationsfonden skal adressere forskellige udfordringer 

 
Kilde: McKinsey&Co, opdateret til 2013 talgrundlag af Damvad på baggrund af Danmarks Statistik. 
Note: Internationalt konkurrerende erhverv dækker over primære erhverv, industri, forsyning, bygge- og an-
læg, information og kommunikation, finansiering og forsikring mv. Indenlandsk konkurrerende serviceerhverv 
dækker over handel, transport, hotel og restauration, ejendomshandel og udlejning, videnservice, anden ser-
vice. Principielt kan man ikke opgøre produktiviteten for en ledig, da de hverken har et (registreret) arbejdsin-
put eller –output. Statistisk set skaber ledige ikke et bidrag til BNP. 

 
Potentialet ved at styrke produktiviteten er stor. Hvis den offentlige sek-
tor og de indenlandsk konkurrerende erhverv havde samme produktivitet, 
som de internationalt konkurrerende erhverv, ville BNP være 50 pct. eller 
715 mia. kr. højere. Det understreger vigtigheden af en høj produktivitet 
og vækst, selvom det er et hypotetisk eksempel, og der er flere årsager til, 
at det formentlig ikke er muligt at opnå samme produktivitetsniveau i de 
forskellige erhverv. 
 
Produktivitet er resultatet af et komplekst sammenspil mellem en lang 
række faktorer. I figur 2.4 er en række af de faktorer, som har stor betyd-
ning for produktiviteten, illustreret. Hver især har disse faktorer betydning 
for produktivitetsniveauet, men de påvirker også hinanden. Investeringer i 
forskning og udvikling eller højere uddannelsesniveau i virksomhederne 
hænger fx tæt sammen med øget innovationsniveau (og omvendt). 
 

                                                             
5 Der er stor usikkerhed forbundet med måling af produktiviteten i den offentlige forvalt-

ning og service, da ofte ikke er en markedsmæssig fastsat pris, se Produktivitetskommissi-
onen (2014). 
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2. DANMARKS VÆKSTUDFORDRING 

En række studier bekræfter, at årsagen til den lave produktivitetsvækst 
ikke skyldes et manglende bidrag fra en eller enkelte af disse faktorer.6 

Hvis produktiviteten i Danmark skal øges, skal alle disse faktorer stimule-
res på bedst mulig vis.  
 
Figur 2.4  
Produktiviteten afhænger af flere faktorer 
 

 
 
Kilde: DAMVAD og Vedel Consulting. 

Innovationsfonden arbejder målrettet på at øge produktivitetsvæksten 
ved særligt at støtte og styrke tilskyndelsen til flere investeringer i forsk-
ning og udvikling, højere uddannelse og mere innovation i erhvervslivet.  
 
Innovationsfonden skal bl.a. hjælpe til at understøtte forskningen, så den 
bidrager til øget vækst. Dette kan ske ved at tilbyde økonomisk støtte til 
at kommercialisere produkter eller produktionsmetoder og arbejdspro-
cesser, der udspringer af et samarbejde mellem forskningsinstitutioner, 
virksomheder og offentlige institutioner, så det kan introduceres succes-
fuldt på markedet. 

Innovation og produktivitet 

Innovative virksomheder, der fx har udviklet nye produkter eller produkti-
onsmetoder (nye teknologier mv.), er generelt mere produktive end ikke-
innovative virksomheder. Det gælder særligt for dem, der har forsknings- 
og udviklingsaktiviteter og samarbejder med universiteter og andre forsk-
ningsinstitutioner, se figur 2.5. 
 

                                                             
6 Se fx Produktivitetskommissionens (2014). 
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2. DANMARKS VÆKSTUDFORDRING 

Figur 2.5  
Arbejdskraftsproduktivitet, 2010 

Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2013). 
Note: Værditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget, 1.000 kr. En innovativ virksomhed har som minimum implementeret 
eller har forsøgt på at implementere nye produkter, processer, marketingsmetoder og/eller organisationsformer. 
Se Oslo Manualen (3.udg. 2005) og Community Innovation Survey (2008). 
 

På makroniveau er det sværere at vise, at innovationsaktiviteter som 
forskning og udvikling øger produktiviteten. Danmark har siden midten af 
1990’erne øget forskningsintensiteten væsentligt og ligger nu højere end i 
USA. På trods af dette har den danske produktivitet haltet efter, se figur 
2.6. Store investeringer i forskning og udvikling er således ikke ensbety-
dende med økonomisk vækst. Der er formentlig flere forklaringer til dette, 
herunder at produktiviteten, som nævnt, påvirkes af mange andre fakto-
rer end forsknings- og udviklingsinvesteringerne, se ovenfor. I empiriske 
studier er det derfor vanskeligt at isolere effekten af forsknings- og udvik-
lingsinvesteringer. 
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2. DANMARKS VÆKSTUDFORDRING 

Figur 2.6  
Timeproduktivitet og forskningsintensitet 

 
Kilde: DAMVAD på baggrund af Produktivitetskommissionen (2014) og OECD.stat.  
Note: Timeproduktivitet er et mål for værdiskabelse per arbejdstime. Forskningsintensitet defineres som privat 
og offentlig F&U i pct. af BNP. 

I Danmark er andelen af innovative virksomheder nogenlunde på niveau 
med de lande, som vi normalt sammenligner os med, se figur 2.7. Om-
kring 40 pct. af de danske virksomheder er innovative, dvs. at de, inden 
for en treårig periode, har introduceret et nyt produkt, ny produktionsme-
tode, organisationsform eller markedsføringsform. 
  
Figur 2.7  
Andel produkt- og/eller procesinnovative virksomheder, 2008-2010 

 
Kilde: DAMVAD på baggrund af Eurostat. 
Note: %-andel af alle virksomheder med mindst 10 ansatte. Niveauet for Tyskland er behæftet med en vis usik-
kerhed, da svarprocenten blandt tyske virksomheder er meget lav. 

På tværs af brancherne er der betydelig forskel i andelen af innovative 
virksomheder. Særligt inden for branchen Information og kommunikation 
er mange virksomheder innovative, mens der er forholdsvis få inden for 
indenlandsk konkurrerende erhverv som Bygge og anlæg, Finans og for-
sikring og Transport, se figur 2.8. 
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2. DANMARKS VÆKSTUDFORDRING 

Figur 2.8  
Andel produkt- og/eller procesinnovative virksomheder i danske bran-
cher, 2008-2010 

 
Kilde: DAMVAD på baggrund af Danmarks Statistik. 
Note: %-andel af alle virksomheder med mindst 2 ansatte, 2008-2010. Bemærk, at figur 2.7 og 2.8 ikke er direkte 
sammenlignelige, da den internationale statistik ikke medregner virksomheder med under 10 ansatte. 

Innovation kan udspringe mange steder fra. Ofte ser man, at de mest gen-
nemgribende innovationer kommer fra nye virksomheder, der med nye 
produkter udkonkurrerer de eksisterende virksomheder. Det er derfor vig-
tigt, at erhvervslivets rammevilkår understøtter iværksætteri.  
 
Sammenlignet med andre lande har Danmark mange iværksættere i for-
hold til antallet af aktive virksomheder i Danmark, se figur 2.9. 
 
Figur 2.9  
Andel nye virksomheder, 2010 

 
Kilde: Produktivitetskommissionen (2013C) på baggrund af Eurostat og US Census Bureau. 
Note: %-andel af alle aktive virksomheder. 
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2. DANMARKS VÆKSTUDFORDRING 

Disse iværksættervirksomheder opnår dog sjælendt skala til at blive suc-
cesfulde vækstvirksomheder. I Danmark har omtrent 2,5 pct. af virksom-
hederne over en treårig periode haft så høj vækst, at de betegnes som 
vækstvirksomheder. I Sverige gælder det for ca. 5 pct. af virksomhederne, 
se figur 2.10. Det tyder på, at de danske iværksættere mangler redskaber 
eller ressourcer til at investere i vigtig viden og højtuddannede medarbej-
dere samt til at realisere deres idéer.  
 
Figur 2.10  
Andel vækstvirksomheder, 2010 

 
Kilde: Produktivitetskommissionen (2013C) på baggrund af Eurostat og Danmarks Statistik. 
Note: %-andel af alle aktive virksomheder. Vækstvirksomheder defineres som en virksomhed, der har haft en 
gennemsnitlig årlig vækst i antal ansatte eller omsætning på mere end 20 pct. målt over en treårig periode. 

At der er potentiale for at øge antallet af vækstvirksomheder i Danmark 
understreges af, at størstedelen af de store virksomheder i Danmark er 
forholdsvist gamle og veletablerede virksomheder. I Californien er 39 af 
de største 100 virksomheder under 30 år gamle – i Danmark er det 3 (i 
2009).7 

Uddannelsesniveauet i Danmark 

En af de vigtigste forudsætninger for innovation – formentlig den vigtigste 
– er medarbejdere med de rette kompetencer. Det er derfor vigtigt, at 
danske virksomheder har adgang til veluddannede medarbejdere. Uddan-
nelsesniveauet i erhvervslivet er imidlertid forholdsvist lavt i Danmark. 
Omtrent 20 pct. af medarbejderne i den private sektor i Danmark har en 
videregående uddannelse, mens det i Sverige er 25 pct. og knap 35 pct. i 
Belgien, se figur 2.11. 
 

                                                             
7 Se Erhvervs- og Byggestyrelsen (2009). 
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2. DANMARKS VÆKSTUDFORDRING 

Figur 2.11  
Andel medarbejdere med videregående uddannelse i den private sektor  

 
Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet (2013) og Produktivitetskommissionen (2013C). 
Note: %-andel af beskæftigede den private sektor, 2012. Videregående uddannelser dækker over erhvervsaka-
demi-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser. 

 
En af årsagerne til denne forskel er, at den offentlige sektor i Danmark be-
skæftiger mange med en videregående uddannelse. Dette er illustreret i 
figur 2.12, hvor andelen af medarbejdere med en videregående uddan-
nelse er underrepræsenteret i de private serviceerhverv, sammenlignet 
med EU-15-landene og USA, men overrepræsenteret i den offentlige sek-
tor. Det høje uddannelsesniveau i den offentlige sektor i Danmark afspej-
ler en politisk prioritering om at have offentlig service af høj kvalitet. 
Denne prioritering kan medføre omkostninger for den private sektor, hvis 
det forringer adgangen til højtuddannet arbejdskraft. Det lave uddannel-
sesniveau i den private sektor tyder på, at uddannelsessystemet ikke har 
udstyret dimittenderne med kompetencer, der understøtter en høj pro-
duktivitet for de private serviceerhverv.8 
 

                                                             
8 Se Produktivitetskommissionen (2013C). 
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Figur 2.12.  
Andel beskæftigede med videregående uddannelse per erhverv 

 
Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet (2013) og Produktivitetskommissionen (2013C). 
Note: %-andel af med beskæftigede med videregående uddannelser, 2010.  Videregående uddannelser dækker 
over erhvervsakademi-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser. 

Danmark er fortsat blandt de mest velstående lande i verdenen, men den 
danske vækst er stagneret i forhold til andre lande. Hvis vi fortsat skal 
være blandt de lande i verden med højest levestandard og et højt niveau 
af offentlige velfærdsydelser, skal vi øge væksten ved bredt at understøtte 
og forbedre de faktorer, der påvirker produktiviteten. Det kræver en mål-
rettet indsats fra flere sider, herunder både universiteter, virksomheder 
og offentlige institutioner.  
 
Innovationsfonden er en del af regeringens bestræbelser på at styrke pro-
duktivitetsvæksten via øget innovation. Det gør fonden ved at støtte og 
styrke tilskyndelsen til at investere i forskning og udvikling. 
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3. INNOVATIONSFONDENS ROLLE 

3. Innovationsfondens rolle 
Danmark skal blive bedre til at konkurrere på innovation, udnytte sine 
særlige styrker og potentialer samt skabe en ny kultur for samarbejde 
mellem den offentlige sektor og private virksomheder. Dette inkluderer 
også udvikling af nye løsninger på globale samfundsmæssige udfordringer, 
der samtidig understøtter vækst og ny beskæftigelse i Danmark. På den 
baggrund præsenterede regeringen i 2012 en innovationsstrategi for Dan-
mark med tre fokusområder9: 
 
1. Samfundsudfordringer skal drive innovation 
2. Mere viden skal omsættes til værdi 
3. Uddannelser skal øge innovationskapaciteten 
 
Det forudsætter, at der er et velfungerende innovationssystem. Det dan-
ske innovationssystem består af en række offentlige og private fonde, råd 
og programmer mv., der har til formål at skabe bedre rammer for innova-
tion og dermed støtte vækst og beskæftigelse i Danmark. Hertil kommer 
en række private virksomheder og finansielle institutioner, der beskæfti-
ger sig med innovation. 
 
Figur 3.1 viser opbygningen af innovationssystemet, og hvorledes de en-
kelte fonde, råd og programmer mv. dækker aktiviteter fra grundforskning 
på universiteter og andre vidensinstitutioner til demonstration og mar-
kedsmodning af færdige produkter til markedet.  
 
Figur 3.1 
Det danske innovationssystem 

 

                                                             
9 Se Regeringen (2012) 
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Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden opret-
tet i 2014 ved en sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd, Høj-
teknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation. Innovationsfon-
dens primære opgave er, at omsætte samfundsudfordringer og innovati-
onsbehov til konkrete projekter, partnerskaber og løsninger, der i sidste 
ende bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark. Alene i 2015 har fon-
den et budget på knap 1,6 mia. kr. hertil. I boks 2.1 opsummeres fondens 
overordnede mission, vision og målsætninger.  
 
Boks 3.1.  
Innovationsfondens mission, vision og målsætninger  

Mission: Innovationsfonden investerer i at opdyrke og omsætte ideer, viden og tek-
nologi til værdi for Danmark 

Vision: Entreprenørskab, samarbejde og internationalt udsyn trives, så ideer, viden 
og teknologier omsættes til levedygtige virksomheder og innovative løsnin-
ger til gavn for samfundet 

Målsætninger: Vækst og beskæftigelse 

Løsning af centrale samfundsudfordringer 

Målsætningerne nås gennem: 

 Innovation og teknologiudvikling 

 Samarbejde på tværs 

 At entreprenørskab trives 

 Fremragende forskning  

 Et stærkt international udsyn 

 
Innovationsfonden dækker bredt i innovationssystemet fra (anvendt) 
forskning og (eksperimentel) udvikling til (endelig) demonstration og mar-
kedsmodning, se figur 3.2. Fonden har derfor mulighed for at følge et pro-
jekt hele vejen fra idé til marked. Det betyder, at fonden både investerer i 
projekter, der udspringer af tidlig forskning, men også i projekter, hvor 
der skal lanceres et nyt produkt eller en ny proces.  
 
Projektansøgere har tre indgange til innovationsfonden (Store projekter, 
Vækstprojekter og Talenter), der afspejler projektansøgernes forskellige 
behov innovationssystemet, se figur 3.2.
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Figur 3.2 
Innovationsfondens indgange og investeringstyper 
 

 
 

Under de tre indgange har Innovationsfonden fire forskellige investerings-
typer, der er designet til at håndtere fire formulerede vækstudfordringer, 
som Danmark står overfor:10  
 

1. Øge andelen af innovative virksomheder 
2. Øge andelen af private virksomheders investeringer i forskning og 

udvikling 
3. Øge andelen af højtuddannede medarbejdere i virksomheder 
4. Understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer 

 
Figur 3.3 illustrerer, hvordan de fire investeringstyper er målrettet de fire 
vækstudfordringer, som Danmark står overfor. Investeringstypen Iværk-
sætterpilot vil fx særligt øge andelen af innovative virksomheder i Dan-
mark ved at støtte nyuddannede kandidater med deres iværksætteridéer. 
Disse projekter forudsætter privat medfinansiering, dvs. investeringer i 
udvikling, og evt. sparring. Projekterne vil formentlig ikke blive gennem-
ført, eller kun blive gennemført i mindre udstrækning, hvis fonden ikke 
støtter projekterne. 
 

                                                             
10 Se Lov om Danmarks Innovationsfond. 
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Figur 3.3 
Investeringstypernes hovedfokus 

 
 
Iværksætterpilot er målrettet dimittender med en videregående uddan-
nelse. Selvom hovedfokus ved Iværksætterpilot er at øge udviklingen af 
nye produkter og arbejdsprocesser, vil investeringstypen derfor på sigt 
også understøtte, at flere med en videregående uddannelse arbejder i 
den private sektor.  
 
Tilsvarende har de øvrige investeringstyper hvert deres hovedfokus, se fi-
gur 3.4. Figur 3.4 illustrerer også, hvorledes Innovationsfondens investe-
ringstyper på sigt vil skabe produktivitet, vækst og beskæftigelse.  
 
Innovationsfondens fire investeringstyper ventes at afhjælpe de før-
nævnte fire vækstudfordringer og derigennem styrke innovationen samlet 
set i Danmark. Konkret er målet, at der kommer flere innovative virksom-
heder, og at selve innovationerne skaber mere værdi, når de understøttes 
af et højt uddannelsesniveau og private forsknings- og udviklingsinveste-
ringer. 
 

Løse samfunds-
udfordringer 

Flere private inve-
steringer i F&U 

Flere højtuddan-
nede i privat sektor 

Flere innovative 
virksomheder 

Store projekter 

InnoBooster 
Erhvervsforsker 

Iværksætterpilot 
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Figur 3.4 
Link mellem investeringstyperne og vækstudfordringerne  
 

 
 
Figur 4.1 i bilaget viser den tankegang, også kaldet interventionslogik, der 
ligger bag etableringen af Innovationsfonden. På politisk niveau er der en 
forståelse af, at Danmarks vækst er stagneret, og at den kan øges via mål-
rettede investeringer i forskning og innovation. Til det formål er Innovati-
onsfonden etableret med de ovenfor nævnte målsætninger. For at op-
fylde disse målsætninger har Innovationsfonden etableret fire investe-
ringstyper, der får input fra fondens investeringer og projektopfølgning og 
-service samt virksomheders og forskningsinstitutioners egen medfinan-
siering. Dette forventes at give et væsentligt bidrag til produktivitetsvæk-
sten og beskæftigelsen.  
 
Derudover kan fondens projekter forventes at have en række afledte ef-
fekter, som på sigt kan give et yderligere bidrag til væksten og beskæfti-
gelsen i Danmark. Forskningen kan fx give ny og uventet viden, som affø-
der nye projekter, ligesom nye netværk vil styrke vidensoverførsel fra uni-
versiteter og andre vidensinstitutioner til erhvervslivet. Interventionslogik 
er et effektivt værktøj til at styrke forståelsen af, hvordan Innovationsfon-
den forventes at indfri sine målsætninger. 
 
For at demonstrere hvordan Innovationsfonden investeringstyper bidra-
ger til indfrielsen af Innovationsfondens mål, præsenteres i bilagsfigu-
rerne 4.2-4.5 forenklede effektkæder for de fire investeringstyper baseret 
på en række tænkte eksempler. Effektkæderne tydeliggør, hvilke udfor-
dringer investeringstyperne er rettet imod (projektdeltagernes udfordrin-
ger), hvorledes Innovationsfondens investeringstyper kan støtte projektet, 
hvilken effekt de har for projektdeltagerne og til sidst den forventede 
samfundsmæssige effekt af investeringstyperne 
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4. Bilag – Interventionslogik og effektkæder 
De følgende figurer viser for det første den interventionslogik, der ligger 
bag etableringen af Innovationsfonden, og hvorledes fondens aktiviteter 
grundlæggende forventes at bidrage til at løse Danmarks vækstudfor-
dring, se figur 4.1. Dernæst præsenteres en række eksempler på, hvordan 
Innovationsfonden kan hjælpe projektdeltagerne, dvs. virksomheder og 
offentlige institutioner, med at overkomme udfordringer og via forskning, 
udvikling og innovation skabe værdi for projektdeltagerne og resten af 
samfundet, se figur 4.2-4.5. 
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Figur 4.1 
Link mellem investeringstyperne og vækstudfordringerne  
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Figur 4.2 
Investeringstypernes effekter: Store projekter  

 
 

Effekt for samfundet Effekt for projektdeltageren Store projekter Projektdeltagerens udfordring 

En offentlig institution eller privat virksomhed, 

har fået en idé til et projekt, som kræver ny 

forskning og udvikling. 

Den offentlige institution (eller private virk-

somhed) har ikke kompetencerne og midlerne 

til at påtage sig F&U-delen alene, men har 

kendskab til en forskningsgruppe på et univer-

sitet, som de kan løfte opgaven sammen med. 

Med store projekter investerer Innovati-

onsfonden i samarbejdsprojekter mellem 

offentlige institutioner, virksomheder og 

universiteter. Typisk har projektdeltagerne 

et helt konkret produkt eller en proces i 

tankerne, som projektet skal munde ud i. 

For projektdeltageren resulterer projektet 

i et konkret resultat, som i løbet af kort tid 

kan omsættes til et nyt produkt eller en ny 

proces. Det kan være med til at skabe nye 

arbejdspladser og øget vækst hos projekt-

deltageren. 

Store projekter vil føre til nye produkter 

og processer, som på sigt kommer sam-

fundet til gode.  

Desuden vil nye arbejdspladser og øget in-

novation hos projektdeltagerne på sigt 

skabe mere overordnet vækst og velstand 

i samfundet. 
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Figur 4.3 
Investeringstypernes effekter: InnoBooster  

 
 

Effekt for samfundet Effekt for projektdeltageren InnoBooster Projektdeltagerens udfordring 

En ny iværksætter eller mindre virksom-

hed har svært ved at udvikle sig og vokse. 

Måske har virksomheden en god idé til et 

nyt produkt, men mangler kompeten-

cerne til at få kommercialiseret idéen og 

er ikke klar til at ansøge om et Stort pro-

jekt hos Innovationsfonden. 

Med InnoBooster tilbyder Innovationsfonden 

ét samlet innovationstilbud til mindre virk-

somheder, der sætter fokus på din virksom-

heds udviklingsstrategi. Innovationsfonden 

hjælper virksomheden med at lave en innova-

tionsplan for, hvordan virksomheden skal ind-

fri ambitionerne om vækst. Der er også mulig-

hed for at få tilknyttet en højtuddannet eller 

en forsker, der skal arbejde med udvikling i 

virksomheden. 

Virksomheden får realiseret idéen og 

kommer ind i et vækstforløb med en øget 

omsætning og ansættelse af flere medar-

bejdere. Eventuelt vælger virksomheden i 

forlængelse heraf at starte et nyt innovati-

onsprojekt og søger om støtte hos Innova-

tionsfonden via investeringstypen Store 

projekter. 

En af årsagerne til den skuffende vækst er, 

at vi sammenlignet med fx USA har forholds-

vist få små og mellemstore virksomheder 

(SMV’er), der vokser sig store.  

Med InnoBooster øges SMV’ernes fokus på 

vækst og innovation. Det skaber øget dyna-

mik i erhvervslivet, således at ineffektive 

gamle virksomheder erstattes af nye og in-

novative virksomheder (kreativ destruktion). 



 

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden 24 
 

4. BILAG – INTERVENTIONSLOGIK OG EFFEKTKÆDER 

Figur 4.4 
Investeringstypernes effekter: Erhvervsforsker  

 
 

Effekt for samfundet Effekt for projektdeltageren Erhvervsforsker Projektdeltagernes udfordring 

En virksomhed ser muligheder i at udfor-

ske et nyt område, som har langsigtet po-

tentiale, men i dag ligger i periferien af 

deres forretningsområde, eller som vil 

kræve mange års arbejde, før det bliver 

rentabelt. 

Med Erhvervsforsker medfinansierer In-

novationsfonden uddannelsesforløb for 

forskere, som er rettet mod erhvervslivet.  

I løbet af uddannelsen gennemfører for-

skerne – ErhvervsPhD’er og ErhvervsPost-

Doc’er – et forskningsprojekt i samspil 

med virksomheden og et universitetet. 

Projektet giver virksomheden viden inden 

for området, som kan føre til nye kom-

mercielle muligheder. 

Virksomhederne vil konkret kunne se 

værdien af at have forskere tilknyttet de-

res virksomhed. 

Der skabes tættere bånd mellem forsknin-

gen på universiteter og i virksomhederne og 

dermed øget kommercialisering af den vær-

difulde viden, der er i universiteterne. 

Virksomhederne ansætter eventuelt for-

skerne efter forløbet, hvilket er med til at 

øge kompetenceniveauet i erhvervslivet. 

Det vil på sigt føre til øget innovation og 

vækst.  
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Figur 4.5 
Investeringstypernes effekter: Iværksætterpilot  

 
 

Effekt for samfundet Effekt for projektdeltagerne Iværksætterpilot Projektdeltagernes udfordring 

En dimittend eller en studerende, der er 

ved at afslutte en videregående uddan-

nelse, har en innovativ iværksætteridé, 

men mangler viden om, hvordan man suc-

cesfuldt opstarter egen virksomhed og er 

usikker på, hvordan budgettet skal hænge 

sammen i opstartsfasen, hvor der ofte er 

meget få indtægter. 

Med iværksætterpilotordningen tilbyder 

Innovationsfonden personlig rådgivning 

om iværksætteri og en månedlig ydelse på 

14.473 kr. i op til et år. Derudover er der 

mulighed for et engangstilskud til brug for 

særlige udgifter, fx leje af udstyr, samt ad-

gang til fysiske faciliteter, hvor iværksæt-

teren kan arbejde med forretningsudvik-

lingen. 

Virksomheden bliver etableret og kommer 

fra starten ind på et sundt spor, således at 

den efter et års udvikling kan stå på egne 

ben og evt. hente ekstern finansiering fra 

de private lånemarkeder. 

Der kommer flere succesfulde iværksæt-

tere, der som følge af deres uddannelse og 

hjælp i opstartsfasen hurtigere kommer på 

markedet med bedre produkter. Det ska-

ber øget dynamik i erhvervslivet, således 

at ineffektive gamle virksomheder erstat-

tes af nye og innovative virksomheder 

(kreativ destruktion). 
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