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Executive summary 

The InnoBooster program of Innovation Fund Denmark (IFD) provides 
public soft money investments to innovation projects for companies with 
less than 250 employees. In the period 2016-2018, more than 1,000 com-
panies have received investments from InnoBooster. Of these, 139 have 
between 20 and 249 employees. 

IFD has decided to strengthen its focus on this particular segment of 
companies (which will be referred to as SME’s). This report investigates 
distinguishable traits in the target group that have received investments 
through InnoBooster. These are then compared with all Danish SME’s. 
The focus of the analysis is financial performance, but also variables such 
as geography and sector characteristics are investigated. The findings 
are used directly by IFD to approach new potential users of the program.       

In order to characterize companies based on financial performance, this 
report have defined four distinct groups: start-ups, turnarounds, SME’s 
with normal returns and SME’s with high returns. The report finds that: 

▪ Almost 25 per cent of the investment recipients are categorized as 
high returns (average return on equity of 42.3 per cent), compared to 
15 per cent of the target group.  

▪ Around 40 per cent of the investment commitments have benefitted 
SME’s with normal returns (average return on equity of 26.3 per 
cent), compared to just over 50 per cent of the target group. 

▪ 10 per cent of the investment commitments have gone to start-ups, 
compared to around 15 per cent of the target group. 

▪ Turnarounds have received around 25 per cent of the investment 
commitments, compared to less than 20 per cent of the target group. 
IFD will follow up on this group to see, whether the investments have 
led to positive turnarounds of the companies. 

The report also shows that the InnoBooster investments are biased to 
certain sectors. Approximately 55 per cent of all investments benefit 
SME’s in manufacturing, although they only comprise around 13 per cent 
of all Danish SME’s, while sectors such as wholesale and retail sale, 
health care and education are underrepresented.  

Considering background variables such as company age, size and geogra-
phy, the distribution of the recipients of investment commitments from 
InnoBooster resembles the distribution of all SME’s in the target group, 
although with minor regional differences.  

In conclusion, this report finds that companies with 20-249 employees 
that have received an investment through InnoBooster are – by and far – 
comparable to all companies within this group. Yet there are distinct 
traits, as companies who receive investments are more likely to show 
high returns on equity and operate within the manufacturing sector.  
 
The report has only found minor regional differences to the general find-
ings above. IFD will, in cooperation with the regional business centers 
(“Erhvervshuse”), develop regional strategies that will focus on reaching 
the remaining target group.    
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1. Indledning 

 
Innovationsfonden ønsker at gøre en ekstra indsats – SMV Push – for at 
øge kendskabet til fondens programmer og navnlig InnoBooster blandt 
de danske virksomheder med 20-249 ansatte. Denne gruppe af virksom-
heder, der i vid udstrækning består af veletablerede små- og mellem-
store virksomheder, vil i det følgende blive betegnet som SMV’er, uanset 
at betegnelsen normalt også omfatter virksomhederne med op til 20 an-
satte.  
 
Af de mange danske virksomheder i denne gruppe har 277 forskellige 
virksomheder ansøgt om og 139 fået investeringstilsagn fra InnoBooster 
i perioden 2016-18. Det er rimeligt at antage, at der blandt de virksom-
heder, der ikke har ansøgt, er mange, som har innovative idéer og pro-
jekter, der vil opfylde Innovationsfondens investeringskriterier og kunne 
bidrage til øget vækst og beskæftigelse i Danmark.  
 
Denne målgruppeanalyse udgør et element i den ekstra indsats over for 
virksomhederne i målgruppen. Formålet med analysen er dobbelt.  
 
For det første indeholder den en karakteristik af de SMV’er, som allerede 
har modtaget investeringstilsagn fra InnoBooster. Denne karakteristik 
kan bruges til at identificere virksomheder, som har karakteristika sva-
rende til modtagerne af investeringstilsagn, men som ikke har ansøgt om 
investeringer.  
 
For det andet kan sammenligninger af de SMV’er, der allerede har mod-
taget investeringstilsagn, med alle danske SMV’er i målgruppen give et 
indtryk af, om der er ”huller” i InnoBoosters dækning i forhold til fx en 
specifik branche i en given region. Er der sådanne ”huller”, kan det give 
anledning til en særlig indsats over for udvalgte SMV’er i visse brancher i 
den givne region.   
 
Derfor indeholder denne publikation en deskriptiv karakteristik af både 
de SMV’er, der har modtaget investeringstilsagn, og alle danske SMV 
(dvs. alle danske virksomheder med 20-249 ansatte).  
 
De to grupper af SMV’er inddeles bl.a. i fire grupper – start-up, turn-
around, virksomheder med normalt afkast og virksomheder med højt 
afkast – ud fra deres alder og finansielle udvikling. Ligeledes beskrives de 
ud fra centrale baggrundsvariable som bruttoresultat pr. medarbejder, 
egenkapitalforrentning, antal ansatte, alder, branche og regionalt hjem-
sted. For hver af de fem regioner præsenteres desuden opgørelser for 
enkelte af disse variable. 
 
Analyserne i denne publikation er baseret på informationer om over 
17.000 virksomheder med 20-249 ansatte. Gennem en systematisk 
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screening af den samlede målgruppe kan Innovationsfondens indsats for 
at nå ud til flere SMV’er end i dag målrettes.  
 
Kommune for kommune kan Innovationsfonden med udgangspunkt i 
karakteriseringen af de hidtidige modtagere af investeringstilsagn identi-
ficere de SMV’er, for hvilke InnoBooster mest sandsynligt kunne udgøre 
en relevant mulighed i forhold til at øge deres innovative aktiviteter. 
Samtidigt rummer det muligheden for at udarbejde specifikke budskaber 
til udvalgte undersegmenter blandt SMV’erne, afhængigt af deres for-
skellige behov. 
 
Det vil være grundlaget for den strukturerede bearbejdning af markedet, 
som Innovationsfonden vil gennemføre for at optimere anvendelsen og 
effekten af Innovationsfondens midler i SMV-segmentet. En indsats, der 
vil indeholde regionale strategier og blive gennemført inden for ram-
merne af den nye struktur for erhvervsfremmesystemet, herunder Inno-
vationsfondens nuværende samarbejde med erhvervshuse, klynger, er-
hvervsråd, brancheorganisationer og andre interessenter.  
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2. Afgrænsning af SMV’er og datagrundlag 

 

2.1. Afgrænsning 
InnoBoosters målgruppe er virksomheder med under 250 ansatte, men 
denne analyse er fokuseret på de virksomheder i målgruppen, der har 
20-249 ansatte, og som i det følgende betegnes SMV’er. 
 
I perioden 2016-2018 har 139 forskellige SMV’er modtaget et investe-
ringstilsagn fra InnoBooster, mens det har været tilfældet for 877 for-
skellige virksomheder med mindre end 20 ansatte, jf. figur 2.1.  
 
Figur 2.1. Antal virksomheder med investeringstilsagn, 2016-18 

Kilde: Bisnode og IB-databasen. 
 
Det er væsentligt for fortolkningen af resultaterne i det følgende, at ana-
lysen kun vedrører knapt 14 pct. af de virksomheder, der har modtaget 
investeringstilsagn fra InnoBooster. Ligeledes betyder afgrænsningen til 
de 139 forskellige SMV’er, at der er ganske få virksomheder i nogle af de 
opdelinger, der præsenteres i det følgende. 
 
Når SMV’erne udgør en forholdsvis lille andel af de virksomheder, der 
har modtaget investeringstilsagn fra InnoBooster, afspejler det i væsent-
lig grad fordelingen af alle danske virksomheder. SMV’erne er således 
hyppigere repræsenteret blandt de virksomheder, der har modtaget in-
vesteringstilsagn fra InnoBooster, end i hele populationen af danske virk-
somheder med mindre 250 ansatte, hvor de udgør lige knapt 10 pct., jf. 
figur 2.2.  
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Figur 2.2. SMV-andele 

 
Anm:  N=17.181 for Danmark og N=139 for IB-tilsagn. 
Kilde:  Bisnode og IB-databasen. 

 

2.2. Datagrundlag 
Analysen er baseret på to datakilder. IB-databasen (Innovationsfondens 
database vedrørende InnoBooster) indeholder data for de virksomheder, 
der har ansøgt om InnoBooster i perioden 2016-2018. Kun ansøgninger, 
der er afgjort, er medtaget. I segmentet med 20-249 ansatte har i alt 277 
forskellige SMV’er i perioden ansøgt, mens 139 forskellige SMV’er, dvs. 
halvdelen, har fået ét eller flere investeringstilsagn, jf. boks 2.1. 
 
Boks 2.1. Ansøgere og modtagere af investeringer fra InnoBooster 

 
 
Data om SMV’erne fra IB-databasen er analyseret og sammenholdt med 
data for alle SMV’er i Danmark fra Bisnode. Der benyttes data for perio-
den 2013-2017. For 2017 indeholder Bisnode oplysninger om i alt 17.181 
virksomheder, der tilhører det SMV-segment, som er i fokus i analysen.  
 
Denne population indeholder imidlertid et antal offentlige virksomheder 
(fx uddannelsesinstitutioner) og et antal udenlandsk ejede virksomhe-
der, der formelt er afskåret fra at modtage investeringer fra InnoBoo-
ster. Derfor er den potentielle målgruppe for InnoBooster mindre, men 
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dog stadig stor sammenlignet med det antal SMV’er, der allerede har 
modtaget investeringstilsagn fra programmet. Det har ikke umiddelbart 
været muligt at fjerne de offentligt og udenlandsk ejede virksomheder 
fra datasættet, hvilket dog ikke vurderes at have væsentlig betydning for 
de sammenligninger mv., der præsenteres i det følgende.   
 
Det bemærkes endvidere, at der ikke i Bisnode er regnskabsoplysninger 
mv. for alle virksomhederne i alle de relevante år, hvorfor både antallet 
af danske SMV’er og antallet af ansøgere om og modtagere af investe-
ringstilsagn fra InnoBooster i nogle tilfælde noget mindre. 
 
Bisnode benytter officielle kilder som Erhvervsstyrelsen, Registreringsti-
dende og Statstidende, hvorfra der dagligt leveres offentligt tilgængelige 
data. Data er derfor behæftet med samme registreringsfejl som disse 
kilder.  
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3. De danske SMV’er 

 
I dette afsnit karakteriseres de godt 17.000 danske SMV’er med mellem 
20 og 249 ansatte ud fra deres finansielle performance, og de inddeles i 
fire typer, der er relevante for forståelsen af InnoBoosters investerings-
strategi. Fordelingen på typer blandt alle danske SMV’er sammenlignes 
med fordelingen af de 139 forskellige virksomheder, der har modtaget 
mindst ét investeringstilsagn fra InnoBooster i perioden 2016-2018. End-
videre præsenteres der sammenligninger, hvor SMV’erne fordeles efter 
finansielle nøgletal og andre baggrundsvariable.  

 

3.1. Fire typer af SMV’er 
Som grundlag for en sammenligning af SMV’erne finansielle perfor-
mance er der defineret fire typer af virksomheder. Det er sket ud fra kri-
terier, der umiddelbart formodes at ville have betydning for sandsynlig-
heden for dels SMV’ens interesse i at ansøge om investeringer fra In-
noBooster, dels sandsynligheden for at opnå investeringstilsagn, jf. boks 
3.1.  
 
Boks 3.1. Fire typer af SMV’er 

 
 
Knap 25 pct. af investeringstilsagnene fra InnoBooster er givet til typen 
af virksomheder med højt afkast (gennemsnitlig egenkapitalforrentning 
på 42,4 pct.), jf. figur 3.1. Dermed er sandsynligheden for, at en virksom-
hed med højt afkast opnår investeringstilsagn fra InnoBooster markant 
højere end deres andel af den samlede population tilsiger. Virksomheder 
med højt afkast udgør således kun ca. 15 pct. af den samlede målgruppe.  
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Figur 3.1. SMV-fordeling efter virksomhedstype 

 
Anm.: N=12.877 for Danmark og N=136 for IB-tilsagn. 4.304 SMV’er, herunder 3 med 

IB-tilsagn, er udeladt grundet manglende data. 
Kilde: Bisnode og IB-databasen. 

  

Samtidig har virksomhederne med højt afkast også større succesrate for 
deres ansøgninger til InnoBooster, der udgør ca. 18 pct. af det samlede 
antal ansøgninger fra SMV’ere, end de andre virksomhedstyper. 
 
Det modsatte billede gør sig gældende for virksomheder med normalt 
afkast (gennemsnitlig egenkapitalforrentning på 26,3 pct.). Deres andel 
af ansøgninger til InnoBooster er lavere end deres andel på ca. 52 pct. af 
den samlede population, og de udgør kun lige godt 40 pct. af de SMV’er, 
der har fået et investeringstilsagn. 
 
Godt 10 pct. af investeringstilsagnene fra InnoBooster er gået til start-
ups, dvs. SMV’er med en alder på under 5 år, hvor start-ups de udgør ca. 
15 pct. af alle SMV’er. 
 
Gruppen af turnarounds består af SMV’er, der enten på grund af fal-
dende bruttoresultat eller hyppige underskud for de flestes vedkom-
mende må formodes at være i gang med eller skulle gennem en tur-
naround, hvis de skal kunne overleve på sigt. Gruppen af turnarounds, 
der har ansøgt om henholdsvis modtaget tilsagn fra InnoBooster, er 
overrepræsenteret i forhold til deres andel af alle danske SMV’er. Såle-
des er knapt 25 pct. af investeringstilsagnene givet til turnarounds, mens 
de kun udgør ca. 18 pct. af hele populationen af SMV’er.   
 
Innovationsfondens støtte til turnarounds er særligt interessant, da der 
netop investeres i virksomheder, der har haft en svag finansiel perfor-
mance, men har en stærk forretningsplan og udsigt til innovationsbase-
ret vækst. Innovationsfonden vil – bl.a. i forbindelse med den kom-
mende effektmåling af InnoBooster – følge denne gruppe af virksomhe-
der for at se, om investeringerne lykkes, og finde årsager og mønstre i, 
hvad der kan få investeringerne til at lykkes. 
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3.2. Fordeling efter finansielle nøgletal 
For de SMV’er, hvor Bisnode indeholder de relevante data, er der også 
foretaget sammenligninger mellem gruppen, der har modtaget tilsagn 
fra InnoBooster, og den samlede population. 
 
Den første af disse sammenligner vedrører virksomhedernes bruttoresul-
tat pr. medarbejder, jf. figur 3.2. 
 
Figur 3.2. SMV-fordeling efter bruttoresultat pr. medarbejder 

 
Anm.: N=12.465 for Danmark og N=131 for IB-tilsagn. 4.716 SMV’er, herunder 8 med 

IB-tilsagn, er udeladt grundet manglende data. Bruttoresultatet pr. medarbej-
der er for SMV DK opgjort i 2017, mens det for SMV’er med IB-tilsagn er op-
gjort i året før, tilsagn blev opnået.  

Kilde: Bisnode og IB-databasen 

 
De væsentligste forskelle i de to fordelinger er, at InnoBooster lidt hyppi-
gere giver tilsagn til SMV’er med et bruttoresultat på 50-100.000 kr. pr. 
medarbejdere, og lidt mindre ofte til dem med et bruttoresultat på 0-
50.000 kr. og over 250.000 kr. 
 
Derudover er det værd at hæfte sig ved, at ca. 20 pct. af de SMV’er, der 
har modtaget investeringstilsagn har et negativt bruttoresultat, hvilket 
er tæt på andelen af virksomheder med negativt resultat i den samlede 
population af SMV’er. 
 
Blandt de SMV’er, der har modtaget investeringstilsagn fra InnoBooster, 
gælder bl.a., at dem med: 
 
▪ Negativt bruttoresultat hovedsageligt er turnarounds inden for et 

bredt spektrum af brancher, ligesom der i gruppen er en overvægt 
af forholdsvis unge virksomheder (alder mindre end 15 år).  

▪ Et bruttoresultat på 0-50.000 kr. hovedsageligt er virksomheder 
med normalt afkast, mens der er forholdsvis få start-ups. 

▪ Et bruttoresultat på 50-100.000 kr. er en blanding af virksomheder 
med normalt henholdsvis højt afkast med en overvægt af forholds-
vis gamle virksomheder.  

▪ Et bruttoresultat på 100-250.000 kr. består af en blanding af virk-
somhedstyper, dog med forholdsvis få start-ups. Endvidere er der 
en lille overvægt af virksomheder i fremstillingssektoren. 
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▪ Et bruttoresultat på over 250.000 kr. hovedsageligt består af virk-
somheder med højt afkast, mens der er en undervægt af virksomhe-
der med en alder på mindre end 10 år.  

 
Billedet er omtrent det samme, når der ses på SMV’ernes evne til at for-
rente deres egenkapital, jf. figur 3.3.  
 
Figur 3.3. SMV-fordeling efter egenkapitalens forrentning 

 
Anm.: N=9.942 for Danmark og N=103 for IB-tilsagn. 7.239 SMV’er, herunder 36 med 

IB-tilsagn, er udeladt grundet manglende data (ikke data for alle år eller nega-
tiv egenkapital). Egenkapitalforrentningen er for SMV DK som gennemsnit for 
perioden 2014-2017, mens det for SMV’er med IB-tilsagn er opgjort for en 4-
årig periode op til og med ansøgningsåret. 

Kilde: Bisnode og IB-databasen. 
 

De meget profitable virksomheder – en egenkapitalforrentning på over 
50 pct. – er lidt underrepræsenterede blandt de SMV’ere, der har mod-
taget investeringer fra InnoBooster, i forhold til deres andel af den sam-
lede population. Dette modsvares af, at SMV’erne med en egenkapital-
forrentning på både 10-25 pct. og 25-50 pct. oftere modtager investe-
ringstilsagn fra InnoBooster, end deres andel af den samlede population 
tilsiger. 
 
Blandt de SMV’er, der har modtaget investeringstilsagn fra InnoBooster, 
gælder bl.a., at dem med: 
 
▪ Negativ forrentning hovedsageligt er turnarounds, ligesom der i 

gruppen er en overvægt af forholdsvis unge virksomheder (alder 
mindre end 15 år). 

▪ En egenkapitalforrentning på 0 til 25 pct. hovedsageligt er virksom-
heder med normalt afkast, men dog også enkelte turnarounds og 
virksomheder med højt afkast. Samtidigt er der en overvægt af 
fremstillingsvirksomheder i denne gruppe. 

▪ En egenkapitalforrentning på 25-50 pct. er en blanding af virksom-
heder med normalt henholdsvis højt afkast. Fremstillingsvirksomhe-
der udgør ca. halvdelen, hvilket er lidt mindre end for modtagerne 
af investeringstilsagn som helhed. 
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▪ En egenkapitalforrentning på over 50 pct. består af omtrent lige 
mange virksomheder med normalt henholdsvis højt afkast. 

 
Det bemærkes i forhold til denne opgørelse, at den stort set ikke inklu-
derer start-ups på grund af manglende data. Egenkapitalforrentningen er 
dog næppe heller det mest relevante finansielle nøgletal for nystartede 
virksomheder. 
 

3.3. Fordeling efter størrelse, alder og branche  
De SMV’er, der har modtaget investeringstilsagn fra InnoBooster, forde-
ler sig i forhold til antal ansatte stort set som hele gruppen af danske 
SMV’er, jf. figur 3.4. Godt halvdelen af virksomhederne i begge grupper 
har mellem 31 og 50 ansatte, mens mindre end 10 pct. har mere end 100 
ansatte. 
 
Figur 3.4. SMV-fordeling efter antal ansatte 

 
Anm.: N=17.181 for Danmark og N=139 for IB-tilsagn. Antal ansatte opgjort i 2017. 
Kilde: Bisnode og IB-databasen. 

 
Også når virksomhedernes fordeles efter deres alder, er der forholdsvis 
stort sammenfald med den samlede gruppe af SMV’er, jf. figur 3.5. 
 
Dog er det kun en forholdsvis lille andel af de SMV’er, der har modtaget 
investeringstilsagn fra InnoBooster, der er mere end 50 år gamle, mens 
de ”gamle” virksomheder udgør knapt 10 pct. af den samlede gruppe af 
SMV’er. 
 
Desuden er der en svag tendens til, at InnoBooster hyppigere giver til-
sagn til de yngste blandt virksomhederne, og SMV’er med en alder på 6-
10 år er med en andel på 18 pct. overrepræsenteret i forhold til deres 
andel på 14 pct. af alle danske SMV’er. En tilsvarende overpræsentation 
ses imidlertid også i forhold til SMV’ere med en alder på 26-50 år. 
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Figur 3.5. SMV-fordeling efter alder 

 
Anm.: N=17.181 for Danmark og N=139 for IB-tilsagn. Alder opgjort ultimo 2017. 
Kilde:  Bisnode og IB-databasen. 

 
Væsentligt større forskelle ses, når SMV’erne fordeles efter branche, jf. 
figur 3.6. Mere end halvdelen af de SMV’er, der har modtaget investe-
ringstilsagn fra InnoBooster, er fremstillingsvirksomheder, mens fremstil-
lingsvirksomheder kun udgør ca. 13 pct. af alle danske SMV’er. 
 
Figur 3.6. SMV-fordeling efter hovedbranche 

 
Anm.: N=17.181 for Danmark og N=139 for IB-tilsagn. Branchetilknytning opgjort i 

2017. 
Kilde: Bisnode og IB-databasen. 
 

Ligeledes er informations- og kommunikationsvirksomheder og virksom-
heder inden for liberale, videnskabelige og tekniske erhverv overrepræ-
senteret i gruppen af SMV’er, der har modtaget tilsagn fra InnoBooster.  
 
Omvendt er der brancher, der stort set ikke er repræsenteret blandt de 
virksomheder, der har modtaget tilsagn fra InnoBooster. Det gælder bl.a. 
visse servicebrancher, herunder brancher med overvejende offentlig vel-
færdsservice, der lovgivningsmæssigt er afskåret fra at anvende Innova-
tionsfondens ordninger, samt transport- og logistikbranchen. 
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Der er også grund til at pege på, at der selv inden for brancher, der ikke 
hyppigt optræder som modtager af investeringer fra InnoBooster, kan 
være enkelte virksomheder, der er fokuseret på forskning, udvikling og 
innovation og derfor kan have lige så stor gavn af en investering fra In-
noBooster som en virksomhed inden for fx fremstillingsvirksomhed.  
 
Så selv om branchekategoriseringen giver et billede af, hvor sandsynlig-
heden er størst for at finde SMV’er, for hvem InnoBooster kunne være 
relevant, kan andre kriterier være bedre til at identificere de virksomhe-
der, der reelt har et potentiale for øget vækst og beskæftigelse.  
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4. SMV’er i de fem regioner 

 
Idet Innovationsfondens indsats for at forøge kendskabet til sine ordnin-
ger vil blive drevet af medarbejdere placeret rundt om i landet, er forde-
lingen af SMV’erne på tværs af de fem regioner også blevet analyseret. 
Det skal dog bemærkes, at datagrundlaget i forhold til SMV’er, der har 
modtaget investeringstilsagn fra InnoBooster, navnlig for Region Sjæl-
land (7 tilsagn) og Region Nordjylland (16 tilsagn), er spinkelt, hvorfor 
resultaterne kan være udslag af tilfældigheder og derfor ikke skal over-
fortolkes. 
 
Godt en tredjedel af SMV’erne er hjemmehørende i Region Hovedsta-
den, jf. figur 4.1. Tilsvarende udgør de ca. en tredjedel af de SMV’er, der 
søger om investeringer fra InnoBooster, men deres succesrate er relativ 
lav. Således er det kun lige under en fjerdedel af tilsagn fra InnoBooster, 
der gives til virksomheder i hovedstadsregionen. 
 
Figur 4.1. Fordelingen af SMV i de danske regioner 

 
Anm.:  N=17.181 for Danmark, N=277 for IB-ansøgere og N=139 for IB-tilsagn. 
Kilde:  Bisnode og IB-databasen. 

 
Tilsvarende tegner virksomhederne i Region Sjælland sig for en forholds-
vis lille andel af de bevilligede tilsagn fra InnoBooster i forhold til ande-
len af SMV’er, der stammer fra regionen.  
 
Det modsatte billede gør sig gældende for SMV’erne i Region Midtjyl-
land. De står for en forholdsvis stor andel af ansøgningerne fra SMV’erne 
til InnoBooster og en endnu større andel af de bevilligede tilsagn. Såle-
des går mere end en tredjedel af tilsagnene fra InnoBooster til SMV’er i 
Region Midtjylland, selv om under en fjerdedel af alle SMV’erne er hjem-
mehørende i regionen. 
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Også SMV’erne i Region Syddanmark får en forholdsvis stor andel af til-
sagnene fra InnoBooster, mens der for Region Nordjylland er stort set 
balance mellem regionens andel af SMV’er og virksomheder, der opnår 
tilsagn fra InnoBooster. 
 
En væsentlig forklaring på, at SMV’erne i Region Hovedstaden og Region 
Sjælland umiddelbart er underrepræsenterede blandt modtagerne af in-
vesteringstilsagn fra InnoBooster, er, at der er relativt få SMV’er inden for 
fremstillingsvirksomhed i de to regioner. Da fremstillingsvirksomheder 
modtager næsten 60 pct. af alle investeringstilsagn, vil en erhvervsstruk-
tur med relativt få (mange) fremstillingsvirksomheder rimeligvis vise sig 
en forholdsvis lav (høj) regional andel af de samlede investeringstilsagn. 
 
I det følgende præsenteres for hver region fordelingen af SMV’erne efter 
de fire virksomhedstyper og efter brancher. 
 
Der er også gennemført analyser for hver af de fem regioner, hvor 
SMV’erne er fordelt efter antal ansatte og alder. Idet disse har vist sig 
ikke væsentligt at adskille sig fra de fordelinger, der gælder for Danmark 
som helhed, er de dog ikke præsenteret.  
 

4.1. Region Hovedstaden 
Fordelingen af hovedstadsområdets virksomheder på de fire typer af 
SMV’er minder meget om den nationale fordeling, jf. figur 4.2. Andelen 
af start-ups er dog en smule højere, hvilket modsvares af en mindre an-
del af virksomheder med normalt afkast. 
 
Til gengæld er virksomheder med højt afkast underrepræsenteret blandt 
de SMV’er, der har modtaget investeringstilsagn fra InnoBooster, hvor 
de er klart overrepræsenteret på landsplan. Det modsatte billede gør sig 
gældende for start-ups, idet ca. 23 pct. af investeringstilsagnene til 
SMV’er i Region Hovedstaden gik til denne type af virksomheder, hvor 
andelen er ca. 11 pct. i den nationale opgørelse. 
 
Figur 4.2. Fordeling af virksomhedstyper i Region Hovedstaden 

 
Anm.: N=4.513 for Region Hovedstaden og N=34 for IB-tilsagn. 1.459 SMV’er, her-

under 0 med IB-tilsagn, er udeladt grundet manglende data. 
Kilde: Bisnode og IB-databasen. 
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Erhvervsstrukturen i Region Hovedstaden er bl.a. kendetegnet ved, at 
der er relativt få SMV’er inden for fremstillingsvirksomhed og bygge- og 
anlægsvirksomhed, jf. figur 4.3. Modsat er er virksomheder inden for in-
formation og kommunikation, liberale erhverv og tekniske tjenesteydel-
ser mv. samt privat og offentlig administration overrepræsenteret i for-
hold branchefordelingen for hele Danmark. 
 
Figur 4.3. Branchefordeling for SMV’er i Region Hovedstaden 

 
Anm.:  N=17.181 for Danmark og N=5.972 for Region Hovedstaden. 
Kilde:  Bisnode og IB-databasen. 

 
Af de investeringstilsagn fra InnoBooster, der er givet til SMV’er i Region 
Hovedstaden, er ca. en tredjedel gået til virksomheder inden for infor-
mation og kommunikation, og ca. 20 pct. til liberale og tekniske tjeneste-
ydelser mv. Disse andele er markant højere end for landet som helhed, 
men modsvarer disse to branchers større betydning i Region Hovedsta-
den end for landet som helhed. Underrepræsentationen af fremstillings-
virksomheder i Region Hovedstaden afspejler sig med en andel på knapt 
25 pct. af investeringstilsagnene, hvor andelen på landsplan er tæt på 60 
pct.   
 

4.2. Region Sjælland 
Fordelingen af SMV’er på de fire typer er i Region Sjælland adskiller sig 
ikke væsentligt for landet som helhed, jf. figur 4.4. Dog er andelen af tur-
narounds lidt højere, mens der er relativt færre virksomheder med højt 
afkast. 
 
Region Sjælland er med kun syv investeringstilsagn, hvoraf der er mang-
lende data for to, klart er den region, hvor InnoBooster har haft mindst 
gennemslagskraft. Derfor kan fordelingen af investeringstilsagn på de 
fire typer af SMV’er ikke fortolkes meningsfuldt. 
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Figur 4.4. Fordeling af virksomhedstyper i Region Sjælland 

 
Anm.: N=1.291 for Region Sjælland og N=5 for IB-tilsagn. 545 SMV’er, herunder 2 

med IB-tilsagn, er udeladt grundet manglende data. 
Kilde: Bisnode og IB-databasen. 
 

Erhvervsstrukturen i Region Sjælland er bl.a. kendetegnet ved, at der er 
relativt få SMV’er inden for inden for information og kommunikation, 
liberale erhverv og tekniske tjenesteydelser mv., jf. figur 4.5. Modsat er 
er virksomheder inden for bygge og anlæg samt forskellige former for 
typisk offentlige serviceområder overrepræsenteret. 
 
Figur 4.5. Branchefordeling i Region Sjælland 

 
Anm.: N=17.181 for Danmark og N=1.836 for Region Sjælland. 
Kilde: Bisnode og IB-databasen. 

 

Fordelingen af investeringstilsagn til SMV’er i Region Sjælland adskiller 
sig ved, at ca. 40 pct. er gået til virksomheder inden for bygge- og an-
lægssektoren, hvor andelen på landsplan blot er 5 pct. Med forbehold 
over for det begrænsede antal investeringstilsagn matcher det den over-
vægt i forhold til landet som helhed, som bygge- og anlægssektoren har i 
regionen. 
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4.3. Region Syddanmark 
Fordelingen af SMV’er på de fire typer er i Region Syddanmark er stort 
set identisk med fordelingen for hele landet, jf. figur 4.6. Dog er der rela-
tivt lidt færre start-ups. 
 
Figur 4.6. Fordeling af virksomhedstyper i Region Syddanmark 

 
Anm.: N=2.750 for Region Syddanmark og N=35 for IB-tilsagn. 864 SMV’er, herun-

der 0 med IB-tilsagn, er udeladt grundet manglende data. 
Kilde: Bisnode og IB-databasen. 

 

I forhold til fordelingen af investeringstilsagn fra InnoBooster er billedet i 
store træk det samme som for landet som helhed. Turnarounds og virk-
somheder med højt afkast er overrepræsenterede i forhold til fordelin-
gen af samtlige SMV’er i regionen, mens det modsatte gør sig gældende 
for start-ups og virksomheder med normalt afkast. 
 
Erhvervsstrukturen i Region Syddanmark er bl.a. kendetegnet ved, at der 
er forholdsvis mange SMV’er inden for fremstillingssektoren og modsat 
relativt få inden for information og kommunikation, liberale erhverv og 
tekniske tjenesteydelser mv., jf. figur 4.7.  
 
Figur 4.7. Branchefordeling i Region Syddanmark 

 
Anm.: N=17.181 for Danmark og N=3.614 for Region Syddanmark. 
Kilde: Bisnode og IB-databasen. 
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Af de investeringstilsagn fra InnoBooster, der er givet til virksomheder i 
Region Syddanmark, er godt 70 pct. gået til SMV’er inden for fremstil-
lingsvirksomhed. Dette er højere end den andel på knapt 60 pct., der 
gælder på landsplan, men stemmer overens med, at SMV’erne inden for 
fremstillingsvirksomhed udgør en større andel af SMV’erne i denne re-
gion end på landsplan. Tilsvarende er undervægten af SMV’er inden for 
fx information og kommunikation i regionen også afspejlet i fordelingen 
af investeringstilsagn, da kun 3 pct. af investeringstilsagnene er gået til 
SMV’er inden for denne branche. 
 

4.4. Region Midtjylland 
Region Midtjylland er den region, hvor fordelingen af SMV’er på de fire 
typer adskiller sig mest fra landsgennemsnittet, jf. figur 4.8. Der er såle-
des forholdsvist en del færre start-ups og en del færre turnarounds, men 
til gengæld en større andel af virksomheder med både normalt og højt 
afkast. Med 17,7 pct. overstiger andelen af virksomheder med højt af-
kast fx landsgennemsnittet med 2,4 pct.point. 
 
Figur 4.8. Fordeling af virksomhedstyper i Region Midtjylland 

 
Anm.: N=3.036 for Region Midtjylland og N=46 for IB-tilsagn. 987 SMV’er, herunder 

1 med IB-tilsagn, er udeladt grundet manglende data. 
Kilde: Bisnode og IB-databasen. 

 

På trods af at der er relativt færre turnarounds i Region Midtjylland, er 
mere end 30 pct. af investeringstilsagnene fra InnoBooster gået til denne 
type af SMV’er, hvor andelen på landsplan er ca. 24 pct. Også virksomhe-
der med højt afkast udgør en større andel af de SMV’er, der har modta-
get investeringstilsagn. 
 
Modstykket er, at kun 30 pct. af investeringstilsagnene går til virksomhe-
der med normalt afkast i Region Midtjylland, hvor andelen på landsplan 
er lige godt 40 pct. Idet der generelt er flere virksomheder med normalt 
afkast i regionen, bliver denne types underrepræsentation i forhold til 
tildelingen af investeringstilsagn forholdsvis markant. 
 
Erhvervsstrukturen i Region Midtjylland er bl.a. kendetegnet ved, at der 
er forholdsvis mange SMV’er inden for fremstillingssektoren og modsat 
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relativt få inden for information og kommunikation, liberale erhverv og 
tekniske tjenesteydelser mv., jf. figur 4.9. 
 
Figur 4.9. Branchefordeling i Region Midtjylland 

 
Anm.:  N=17.181 for Danmark og N=4.023 for Region Midtjylland. 
Kilde:  Bisnode og IB-databasen. 
 

Overvægten af SMV’er inden for fremstillingsvirksomhed kommer ikke til 
udtryk i fordelingen af investeringstilsagnene fra InnoBooster, idet ande-
len af investeringstilsagn til fremstillingsvirksomheder i Region Midtjyl-
land kun er en anelse højere end landsgennemsnittet. Ellers er det værd 
at bemærke, at 4 pct. af investeringstilsagnene til virksomheder i Region 
Midtjylland er gået til SMV’er inden for vandforsyning, affald mv., hvor 
andelen på landsplan er ca. 1 pct.  
 

4.5. Region Nordjylland 
I Region Nordjylland er der relativt lidt flere virksomheder med normalt 
afkast og lidt færre turnarounds end i landet som helhed, men forskel-
lene er små, jf. figur 4.10.  
 
I Region Nordjylland er virksomheder med højt afkast, der har modtaget 
investeringstilsagn, overrepræsenteret. Således udgør de næsten 40 pct. 
af de virksomheder, der har modtaget investeringstilsagn, selv om denne 
virksomhedstype blot udgør ca. 15 pct. af alle regionens SMV’er. Også 
sammenlignet med landsgennemsnittet på ca. 23 pct., er gruppen af 
virksomheder med højt afkast i Region Nordjylland forholdsvis hyppig 
modtaget af investeringstilsagn fra InnoBooster. Modsat er der ingen 
nordjyske start-ups blandt de 16 SMV’er, der har modtaget et investe-
ringstilsagn. 
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Figur 4.10. Fordeling af virksomhedstyper i Region Nordjylland 

 
Anm.: N=1.286 for Region Nordjylland og N=16 for IB-tilsagn. 450 SMV’er, herunder 

0 med IB-tilsagn, er udeladt grundet manglende data. 
Kilde: Bisnode og IB-databasen. 

 
Erhvervsstrukturen i Region Nordjylland er bl.a. kendetegnet ved, at der 
er forholdsvis mange SMV’er inden for fremstillingssektoren og modsat 
relativt få inden for information og kommunikation samt liberale og tek-
niske tjenesteydelser mv., jf. figur 4.11. 
 
Figur 4.11. Branchefordeling i Region Nordjylland 

 
Anm.: N=17.181 for Danmark og N=1.736 for Region Nordjylland. 
Kilde: Bisnode og IB-databasen. 

 
Godt 80 pct. af investeringstilsagnene fra InnoBooster til SMV’er i Region 
Nordjylland er gået til fremstillingsvirksomheder, hvilket kan sammen-
holdes med, at der relativt er væsentligt flere SMV’er inden for fremstil-
lingssektoren i denne region end i landet som helhed. De resterende in-
vesteringstilsagn er givet til SMV’er inden for administration samt en-
gros- og detailhandel, men da der er tale om ganske få tilsagn, kan der 
ikke udledes konklusioner på baggrund heraf.   
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5. Afslutning 

 
Denne publikation har karakteriseret de danske virksomheder med mel-
lem 20 og 249 ansatte – både dem, der har modtaget investeringstilsagn 
fra InnoBooster, og hele populationen. Analysen indgår dermed i grund-
laget for den ekstra indsats, som Innovationsfonden har besluttet at 
iværksætte over for denne gruppe med henblik at øge kendskabet til og 
brugen af programmet InnoBooster. 
 
De 139 SMV’er, der har modtaget investeringstilsagn, udgør kun en lille 
del af de mere end 1.000 forskellige virksomheder, der samlet set har 
nydt gavn af InnoBooster. Analysens resultater skal selv sagt fortolkes i 
lyset heraf.  
 
Analysen har bl.a. vist, at:  
 
▪ Næsten 25 pct. af investeringstilsagnene fra InnoBooster er gået til 

SMV’er med højt afkast (gennemsnitlig egenkapitalforrentning på 
42,3 pct.), mens denne type af virksomheder kun udgør 15 pct. af 
målgruppen.  

▪ Ca. 40 pct. af investeringstilsagnene er gået til SMV’er med normalt 
afkast (gennemsnitlig egenkapitalforrentning på 26,3 pct.), mens de 
udgør lige over halvdelen af målgruppen. 

▪ 10 pct. af investeringstilsagnene er gået til start-ups, som udgør ca. 
15 pct. af målgruppen. 

▪ Turnarounds har modtaget ca. 25 pct. af investeringstilsagnene, 
mens de udgør mindre end 20 pct. af målgruppen.   

 
Udover at bidrage til analysens hovedformål peger denne opdeling af 
virksomhederne også frem mod den kommende effektmåling af In-
noBooster. Det vil således være relevant at afdække, om effekterne af 
en investering fra InnoBooster er de samme, uanset om den modta-
gende virksomhed er en start-up, en turnaround, en virksomhed med 
højt afkast eller en virksomhed med normalt afkast. 
 
Analysen viser desuden, at SMV’erne i fremstillingssektoren har modta-
get knap 60 pct. af alle investeringstilsagn og dermed er markant over-
præsenteret i forhold til deres andel af alle danske SMV’er. Dette giver 
sig endvidere udslag i, at en forholdsvis stor andel af investeringstilsag-
nene fra InnoBooster tildeles SMV’er i regionerne med forholdsvis 
mange fremstillingsvirksomheder (Region Syddanmark, Region Midtjyl-
land og Region Nordjylland), mens det modsatte gør sig gældende for de 
to øvrige regioner (Region Hovedstaden og Region Sjælland).   
 
De øvrige analyser viser overordnet, at de SMV’er, der har modtaget in-
vesteringstilsagn, fordeler sig på omtrent samme måde som hele popula-
tionen af SMV’er på godt 17.000 virksomheder. Det gælder i forhold til 
de øvrige baggrundsvariable og de udvalgte finansielle nøgletal.  
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Tages der højde for det forholdsvis begrænsede antal virksomheder 
(139), der har modtaget investeringstilsagn, tyder analysen derfor ikke – 
med undtagelse af branchefordelingen – på systematiske skævheder i 
forhold til, hvordan investeringstilsagnene fra InnoBooster fordeles. Det 
gælder også geografisk, hvor variationen i branchefordelingen af investe-
ringstilsagnene modsvarer den variation, der er i fordelingen af SMV’er 
på brancher i hver af de fem regioner.  
 
De analyser, der er præsenteret i denne publikation, er baseret på infor-
mationer for samtlige godt 17.000 danske virksomheder med mellem 20 
og 249 ansatte. Uanset, at der blandt disse bl.a. er offentligt og uden-
landske ejede virksomheder, der formelt ikke er relevante, er der såle-
des et meget stort antal virksomheder, der potentielt kunne have gavn 
af investeringer fra InnoBooster. 
 
Baseret på denne viden om hver enkelt virksomhed er det Innovations-
fondens ambition at gennemføre en målrettet indsats for at sikre, at In-
novationsfondens programmer bliver kendt blandt relevante virksomhe-
der i hele Danmark. Ud fra bl.a. de karakteristika, der kendetegner de 
etablerede SMV’er, der allerede har modtaget investeringstilsagn fra In-
noBooster, vil de SMV’er, for hvilke InnoBooster især vurderes at kunne 
være relevant, blive identificeret ”kommune for kommune” med henblik 
på at kunne målrette indsatsen mest muligt. 
 
Som led i indsatsen vil Innovationsfonden i samarbejde med erhvervshu-
sene udarbejde regionale strategier, så indsatsen bliver tilpasset lokale 
forhold som fx den erhvervsstruktur, der kendetegner den enkelte re-
gion.  
 
 
 

  
 
 
 


