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DANSKE STYRKEPOSITIONER 
–

I GÅR, I DAG OG I MORGEN?



PICKING THE WINNERS ER SVÆRT

BVT pr. arbejdstime i 1966, indeks Industri=100 Andel af beskæftigelsen 1966 Andel af beskæftigelsen 2017 BVT pr. arbejdstime i 2017, indeks Industri=100
2% Finansiering og forsikring 3%

2% Information og kommunikation 4%

24% Industri 11%

7% Transport 5%

16% 32%

2% Videnservice 6%

13% Engros- og detailhandel 13%

7% Anden service 9%

10% Bygge og anlæg 7%

3% Turisme 5%

14% Landbrug, skovbrug og fiskeri 2%

Øvrige, herunder offentlig 
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MEDICINALINDUSTRIEN VAR IKKE EN MARKANT STYRKEPOSITION I 
’90ERNE

Produktiviteten er steget voldsomt i 
medicinalindustrien ift. den samlede industri

Medicinalindustrien skaber nu ¼ af 
industriens værditilvækst med 9 pct. af 
beskæftigelsen
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VI HAR MANGE STYRKEPOSITIONER IFØLGE SKIFTENDE REGERINGER

Styrkepositioner nu (ifølge regeringen 2018-2019)

• Grøn energiteknologi

• Miljø og vand 

• Energi 

• Sundhed 

• Fødevarer og landbrug 

• Design 

• Tech

• Life Science 

• Vedvarende energi 

• Miljøløsninger

• Energi- og miljøteknologi 

• IT 

• Automatiseret produktion
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VI HAR MANGE STYRKEPOSITIONER IFØLGE SKIFTENDE REGERINGER

Styrkepositioner tidligere (ifølge tidligere regeringer)

• Valutastabilitet, lavinflation og solidt overskud på betalingsbalancen – 1994

• Leg og læring, mobiltelefoni i Nordjylland og rustfri stålindustri i Østjylland – 2000

• Energiteknologi og –udstyr, vindmøllekomponenter, varmeisolering, motorer & generatorer, pumper & 

kompressorer, opvarmning & nedkøling samt energiudvindingsteknologier – 2009

• Grøn vækst, sundheds- og velfærdsteknologi, fødevarer og de kreative erhverv – 2012

• Løsninger, der kan mindske miljøbelastningen, reducere energiforbruget og sikre effektiv og bæredygtig 

ressourceudnyttelse  – 2012

• Den danske fødevaresektor har en stærk position på de globale markeder og i international sammenhæng 

er langt fremme i udviklingen af bæredygtige produktionsformer – 2012
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STYRKEPOSITIONER SKIFTER OVER TID

• Styrkepositioner defineres ofte som brancher med 
højere produktivitet end i sammenlignelige lande

• Det er ikke en statisk størrelse

• Fx er landbruget faldet tilbage fra 1995 til 2005

• Det samme gælder handel og hoteller/restauranter

• Omvendt er fx transport gået en del frem
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VI SATSER MERE PÅ SUNDHEDSFORSKNING END OECD-GENNEMSNIT
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DE STUDERENDE STRØMMER TIL SAMFUNDSVIDENSKABEN
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TURISME ER ET STORBYERHVERV
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DEN STRATEGISKE UDFORDRING FOR DANSK 
ERHVERVSFREMME

Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og CEO for Falck A/S
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Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse
Strategisk fokus på nationale styrkepositioner

Bestyrelsesformand Jakob Riis, CEO Falck A/S





Erhvervsfremme
• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

(~346 mio. kr. årligt + EU-midler)

• Øvrig statslig erhvervsfremme

Kvalificeret arbejdskraft

Skatter og afgifter

Kapital
• Vækstfonden – investerede i 2017 2,5 mia. kr.

• Danmarks Eksportkreditfond

• Velfungerende kapitalmarkeder

Administrative byrder
• Byrdereduktion på 4 mia. kr. frem 

mod 2020

• Afvikling af PSO-afgiften (4,2 mia. 

kr.) 2017/2021

• Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer 

• Aftale om sanering af bøvlede og byrdefulde 

afgifter – ca. 55 mio. kr. årligt i reducerede 

adm. omkostninger 

Infrastruktur
• Investeringer i vej- og tognet –

Femern 5,2 mia. i 2019/2020

• Bredbånd og mobildækning 

• Fair og lige konkurrence

• Velfungerende markeder

Konkurrence

Forskning og udvikling
• Offentlig forskning på min. 1 pct. af BNP

• Innovationsfond (+1 mia. kr. p.a.)

• Udviklings- og demonstrations-

programmer (energi, grønt, miljø) 343 

mio. kr. i 2019

Erhvervsservice
• Erhvervshusene (160 mio. kr. årligt)

• Digital erhvervsfremmeplatform

• Kommunale tiltag

• Midler til videregående uddannelser

• Teknologipagten (STEM)

• Udspil om kvalificeret arbejdskraft i 

hele landet

Erhvervslivets rammer og vilkår

Offentlige indkøb
• 300 mia. kr. p.a.

Klassiske rammevilkår Øvrige forhold 



Formål med strategi for 2020 og frem

Bestyrelsens strategi har til formål at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv 
gennem en sammenhængende decentral erhvervsfremmeindsats på tværs af 
hele Danmark

Formålet skal indfries: 

• Via et velfungerende offentligt erhvervsfremmesystem, hvor indsatsen er 
sammenhængende og koordineret, så det undgås, at der igangsættes 
overlappende erhvervsfremmeinitiativer med offentlig støtte

• Med udgangspunkt i regionale og lokale styrker og udfordringer

• På koordineret vis i relation til regeringens relevante nationale strategier



Strategiens rammer

Danne grundlag for at udmønte 
midler til decentral 
erhvervsfremme, herunder 
finanslovsmidler og EU’s 
strukturfonde i Danmark

Udpege 10-12 styrkepositioner 
og mindre antal start-up 
klynger inden for spirende 
markeder og teknologier

Indeholde tværgående 
indsatsområder, sektor-
specifikke kapitler og regionale 
kapitler og afsnit om turisme



Strategisk prioritering af styrkepositioner

• Indtjeningsevne og økonomisk 
betydning, udvikling og potentiale

• Eksportandele
• International konkurrenceevne 
• Teknologiudvikling- og udnyttelse
• Forsknings- og innovationsaktiviteter
• Investeringer
• Iværksætteraktivitet

Alle danske 
virksomheder 

10-12 
styrkepositioner
og mindre antal
start-up klynger

En styrkeposition kan ses som et erhvervs- og teknologiområde, som i 
kraft af global specialisering og konkurrencedygtighed kan bidrage mere 
til Danmarks vækst end andre erhverv – derfor prioriteres det strategisk

Mulige kriterier for udpegning

Danske 
forskningsmiljøer

Særpositioner og 
makrotendenser



Styrkepositioner og spirende områder i strategi

Aktørunder
søgelse blandt 
erhvervsorgani-
sationer, univer-
siteter m.fl.

Statistik om 
decentrale 
vækstvilkår

Decentrale 
strategi-
workshops

National 
strategi-
konference

Kortlægning af 
forsknings-, 
uddannelses- og 
teknologistyrker

Kortlægning af 
etablerede og 
potentielle 
erhvervsstyrker

En mere enkel, effektiv og fokuseret indsats 
for de stærkeste og mest lovende områder af 
erhvervslivet til gavn for fremtidens velstand

Fokuseret forenkling baseret på data og viden



Konsolidering af klynger og innovationsnetværk

• Inden erhvervsfremmereformen fandtes omkring 60 offentligt 
medfinansierede klyngeorganisationer og innovationsnetværk

• Antallet af offentligt finansierede klynger og innovationsnetværk skal 
reduceres til 10-12 styrkepositioner og et mindre antal spirende områder

• Reduktionen sker gradvist under hensyn til klyngernes egen evne til at 
konsolidere sig og fusionere – bestyrelsen understøtter det bl.a. via en 
konsolideringspulje på 35 mio. kr.

• Der vil fremadrettet kun være én aktør inden for hver styrkeposition og 
hvert spirende område, der modtager offentlig finansiering



Erhvervsfremme-
bestyrelsens 
finansiering

Kan prioritere midler til at understøtte klyngeindsatsen

Strategiproces for at udpege
10-12 styrkepositioner og et 

mindre antal spirende områder

17 innovationsnetværk

2017 2021 og frem2019 2020

22 inno.
netværk

Offentlig 
finansiering til én 

aktør per 
styrkeposition og 

hvert spirende 
område

Styrkepositioner og spirende områder en del af 
strategi for decentral erhvervsfremme

for 2020 og frem

Erhvervsfremme-
bestyrelsens 
strategi

Uddannelses- og 
forskningsministe-
riets finansiering

Klynger/
netværk

Fra styrkepositioner til konsolideringsproces

Før reform ca. 60 
klynger og netværk

Fusioner, gradvis reduktion 
og løbende konsolidering

10-12 klynger
+ mindre antal 
spirende



Hvordan udvikler 
vi bedst Danmarks 
styrkepositioner

Styrkepositioner + 
spirende områder ?+ = Grundlag for 

vækst og velstand



Tak for ordet



DEBAT MED JAKOB RIIS

v/ Joachim Sperling
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TAK FOR I DAG
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