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Evaluering af innovationsloven 

- baseret på spørgeskema- og registerundersøgelser 

Henning Otte Hansen, Katrine Stagaard og Mogens Lund 
E-mail: hoh@foi.dk, ks@foi.dk og mogens@foi.dk 

Abstract 

This working paper is an edited version of a consultancy report to the Danish Food 
Industry Agency of the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries (DFFE) 
evaluating the effects of the Danish Innovation Law. This study investigates the effects 
of subsidized innovation activities in the Danish food sector during the period 2001-
2008.  
 
Two parallel methods are used in the evaluation: First, a survey based on a question-
naire involving 55 companies, where a large number of issues regarding the results of 
innovation were quantified and reported.  Secondly, a statistical analysis comparing 
economic results from companies having had public supported innovation with a 
large group of other companies.   
 
The survey indicates that almost all firms, which have received financial support, 
have obtained at least one positive effect. More than half of the firms argue that the 
support was of importance for the project activities and that the projects have had an 
impact on the firms’ income and competitiveness. The statistical analysis did not indi-
cate any significant impact of the innovation effort. From the obtained results a num-
ber of important lessons for future evaluations of innovation programs are revealed. 
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Forord 

Rapporten, som er blevet bestilt af FødevareErhverv under Fødevareministeriet, inde-
holder en evaluering af innovationsloven for årene 2001-2008.  
 
Rapporten indeholder dels en evaluering baseret på en spørgeskemaundersøgelse 
blandt de virksomheder, som har søgt støtte under innovationsloven, dels en evalue-
ring af loven baseret på en registerundersøgelse, hvor der også er anvendt erhvervs- 
og virksomhedsdata fra Danmarks Statistik. Seniorrådgiver Henning O. Hansen har 
gennemført spørgeskemaundersøgelsen, mens forskningsassistent Katrine Stagaard 
har stået for gennemførelsen af registerundersøgelsen. Undertegnede har haft ansvaret 
for koordineringen af arbejdet og deltaget i redigeringen af den samlede rapport.   
       
Data- og analysearbejdet er blevet gennemført i perioden medio februar – medio maj 
2009. Spørgeskema- og registerundersøgelserne er således gennemført på relativ kort 
tid.   
 
Der har været nedsat en følgegruppe, som har bestået af Bjarne Thomsen, Anders 
Larsen,  Karin Kjær, Jakob Møgelvang og Anne Svendsen fra FødevareErhverv. Fra 
Fødevareøkonomisk Institut har undertegnede sammen med Henning O. Hansen og 
Katrine Stagaard været med i følgegruppen. Følgegruppens opgave har været at sikre 
tilvejebringelsen af datagrundlaget for undersøgelsernes gennemførelse og diskutere 
arbejdets status og fremdrift.  
 
Der skal rettes en særlig tak til de virksomheder, der har brugt tid på at deltage i spør-
geskemaundersøgelsen.  
 
Fødevareøkonomisk Institut                                                                                             
Afdelingen for Produktion og Teknologi 
Mogens Lund 
August 2009  
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Sammendrag og konklusioner 

Formålet med denne rapport er 
− at teste en udviklet regnearksmodel med henblik på måling af innovationseffekter 

i jordbrug og fødevareindustri 
 
− at gennemføre en effektvurdering ved hjælp af overstående model for et udvalgt 

antal støttede projekter (spørgeskemaundersøgelse) under innovationsloven 
 
− at gennemføre en statistisk undersøgelse af alle virksomheder, som har modtaget 

støtte i perioden 2001-2008 (registerundersøgelse) under innovationsloven 
 
− at komme med anbefalinger til organisering af det fremtidige arbejde med evalue-

ring af innovationsprojekter. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen tager udgangspunkt i en identifikation af de formål, hen-
sigter og visioner, som ligger direkte eller indirekte i innovationsloven. Baggrunden 
er, at effekterne i denne undersøgelse skal vurderes i forhold til de mål, som er opstil-
let i loven. 
 
Følgende hovedkonklusioner fra spørgeskemaundersøgelsen kan fremhæves: 
 
− 55 virksomheder indgår i undersøgelsen. Virksomhederne repræsenterer i rimelig 

grad de ca. 1.500 virksomheder, institutioner, fonde m.m. (herefter benævnt: virk-
somheder), som har modtaget støtte siden 2001 

 
− Der er et relativt stort antal implicitte og eksplicitte formål bag innovationsloven - 

opstillet i loven, bekendtgørelser m.m. Dette gør i sagens natur en specifik og 
målrettet effektmåling vanskelig 

 
− En meget stor del af de undersøgte virksomheder (95 pct.) har rapporteret om 

mindst én positiv effekt, jfr. de opstillede målsætninger for innovationsloven 
 
− Over halvdelen af de analyserede innovationsprojekter opfylder 3 eller flere for-

mål på én gang 
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− En meget stor del af virksomhederne (> 80 pct.) angiver, at de støttede innovati-
onsprojekter har haft og/eller har stadig nogen, stor, meget stor eller altafgørende 
betydning for virksomhedens indtjening og konkurrenceevne 

 
− En meget stor del af virksomhederne (> 90 pct.) angiver, at den offentlige støtte 

til innovationsprojekter har haft og/eller har nogen, stor, meget stor eller altafgø-
rende betydning for gennemførelsen af projektet 

 
− Et stort antal virksomheder tilkendegiver, at innovationsprojekterne har været 

med til at opbygge et værdifuldt netværk, som også vil være en stor styrke og 
kompetence i det fremtidige innovationsarbejde. Innovationsprojekterne har der-
med direkte eller indirekte været med til at opbygge eller udvikle en kompetence-
klynge, hvilket kan være en meget positiv effekt 

 
− Der er klare indikationer på, at innovationsviden spredes eller kan spredes i hele 

sektoren 
 
− 75 pct. af virksomhederne angiver, at de positive effekter af innovationsprojektet 

varer mere end 5 år ud i fremtiden efter afslutningen af innovationsprojektet. Det 
betyder også, at empiriske effektmålinger nødvendigvis må baseres på data, som 
går mere end fem år frem i tiden for at have et fyldestgørende datagrundlag 

 
− Virksomhederne er blevet spurgt om værdien af de output, som innovations-

projekterne har skabt for virksomhederne. Værdien er søgt estimeret som sparede 
omkostninger og merindtjening i de kommende år som følge af projektet. Værdi-
fastsættelsen er nogle steder estimeret som en mulig pris, som en konkurrent ville 
betale for outputtet. Ikke alle virksomheder har kunnet svare på dette spørgsmål. 
Baseret på svar fra knap halvdelen af de deltagende virksomheder kan det kon-
kluderes, at værdien af outputtet fra innovationsprojekterne er ca. 10 gange så 
store som innovationsstøtten 

 
− Et samlet mål for innovationseffekterne viser, at der er en betydelig spredning i 

virksomhedernes målbare innovationseffekt 
 
− 22 projekter, som har fået definitivt afslag om støtte fra innovationsloven, er ble-

vet undersøgt nærmere. Virksomhederne angiver her, at hovedparten af disse pro-
jekter ikke blev gennemført uden den offentlige støtte. En mindre del af projek-
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terne blev gennemført efter en større eller mindre modifikation, mens kun ét pro-
jekt blev gennemført i den oprindelige form uden innovationsstøtte 

 
− Der er en betydelig usikkerhed forbundet med en sådan spørgeskemaundersøgel-

se. En samlet vurdering af usikkerheder og validitet indikerer dog, at der kan op-
nås et troværdigt billede af innovationseffekterne ud fra den gennemførte spørge-
skemaundersøgelse 

 
− Såfremt en effektmåling skal ske kontinuert vurderes det, at 1) effektmålingen 

skal planlægges tidligt og indarbejdes i ansøgningsforløbet, 2) at virksomhederne 
skal have et stærkt incitament til at deltage i undersøgelsen, 3) at en uvildig in-
stans uafhængig af kontrol- og bevillingsmyndighederne bør gennemføre under-
søgelsen, 4) at man bør undersøge effektforskelle over tid og mellem forskellige 
grupper, og 5) at man bør anvende resultaterne aktivt i bestræbelserne på at mål-
rette og effektivisere innovationsstøtteordninger i bred forstand.   

 
Register-undersøgelsen er foregået ved at sammenligne forskellige økonomiske nøg-
letal for virksomheder, som har modtaget innovationsstøtte, med alle virksomheder i 
samme branchegruppe. Ideelt set vil man således kunne forvente, at virksomheder 
med innovationsstøtte i årene efter gennemførelse af innovationsprojekterne har op-
nået en bedre økonomisk performance - i form af en højere vækst i omsætning, års-
værk, værditilvækst og eksport end den sammenlignelige referencegruppe. 
 
Følgende hovedkonklusioner kan uddrages: 
 
− Virksomheder, som har modtaget innovationsstøtte, er i gennemsnit større end 

alle virksomheder i samme branchegruppe 
 
− Generelt er der ikke store forskelle i udviklingen mellem virksomheder med og 

uden innovationsstøtte. Der er ikke noget entydigt mønster m.h.t. forskelle i ud-
vikling, når man analyserer de enkelte økonomiske nøgletal eller de enkelte bran-
cheområder, jf. nedenstående tabel: 
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 Omsætning Årsværk Værditilvækst Produktivitet Eksport 
Primære erhverv        +                       (+)           0       0    + 
Fødevarer       (-)   (-)           0        -    - 
Jern og metal      (+)    +           +        0    0 
Engroshandel       (-)   (-)          (-)      (+)    0 
Forretningsservice         -    0           0         0    + 
Samlet        -     -          (-)         0   (-) 
 
 
+   =  Virksomheder med innovationsstøtte udvikler sig hurtigere end samme  
          branchegruppe 
-   =  Virksomheder med innovationsstøtte udvikler sig langsommere end samme 
         branchegruppe 
( ) = Forskellen er lille eller usikker 
0 = Virksomheder med innovationsstøtte udvikler sig som hele branchegruppen  

 
− Virksomheder i enkeltvirksomhedsprojekter udvikler sig hurtigere end virksom-

heder i samarbejdsprojekter. 
 
Der kan være flere forklaringer på, at der ikke er nogen entydig bedre økonomisk ud-
vikling for virksomheder med innovationsstøtte: 
 
− Effekterne af innovationsstøtten er langvarige, og den observerede tidsperiode er 

derfor ikke lang nok til at opfange alle effekter 
 
− Størrelsen på innovationsstøtten udgør i mange tilfælde under 1 pct. af den sam-

lede omsætning. I disse tilfælde vil der næppe kunne måles nogen kvantitativ ef-
fekt på de økonomiske nøgletal. Disse forklaringer understøttes af tidligere un-
dersøgelser, eksempelvis Oxford Research (2005). 

 
Overordnet for de to analyser kan det således konkluderes,  
− at måling af innovationseffekt er mulig, men det forudsætter en forberedelse og 

planlægning allerede ved ordningens etablering 
 
− at en relativt lang tidsperiode er nødvendig for at kunne opfange alle væsentlige 

effekter 
 
− at spørgeskemaundersøgelsen viser mange effekter af innovationsindsatsen 
 
− at registerundersøgelsen generelt ikke dokumenterer nogen entydig effekt 
 
− at de to undersøgelsesmetoder er væsentligt forskellige, og ikke giver grundlag 

for fælles konklusioner.  
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1. Introduktion 

1.1. Baggrund og formål 

I maj 2008 afleverede Fødevareøkonomisk Institut en udredningsrapport til Fødeva-
reErhverv med titlen: Udvikling af et innovationsværktøj til innovationsprojekter. 
Rapporten indeholder en beskrivelse af principper og krav til en metode, som kan 
evaluere effekterne af innovationsprojekter i jordbrugs- og fødevareindustrien. Rap-
porten omfatter også en regnearksmodel, som kan håndtere og analysere data i evalu-
eringsprocessen. 
 
Efterfølgende blev det aftalt med FødevareErhverv,  
− at den udviklede regnearksmodel skulle testes  
− at der skulle foretages en egentlig effektvurdering af innovationsloven  
 
Regnearksmodellen og effektvurderingen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse 
blandt de virksomheder, som har modtaget støtte under innovationsloven. Derfor om-
tales denne analyse som spørgeskemaundersøgelsen i det følgende. 
 
Det blev endvidere aftalt med FødevareErhverv, at Fødevareøkonomisk Institut gen-
nemfører en statistisk registerundersøgelse af innovationslovens effekter. Formålet 
med registerundersøgelsen er at få et bredere kvantitativt grundlag for at vurdere ef-
fekterne af innovationsloven i forhold til en udvalgt referencegruppe.  
 
For en nærmere beskrivelse af formålene med spørgeskema- og registerundersøgel-
serne henvises der til bilag A og B. 

1.2. Innovationsloven og dens formål 

Effektmålingen tager udgangspunkt i de formål, hensigter og visioner, som ligger di-
rekte eller indirekte i innovationsloven. Effekterne skal vurderes i forhold til de mål, 
som er opstillet. Derfor identificeres i første omgang de formål, som er omtalt i hhv. 
innovationsloven af 2001 og ændringerne af samme lov i 2006. De relevante love, 
bekendtgørelser m.m. kan findes på FødevareErhverv (2009). 
 
Innovationsloven trådte i kraft den 16. maj 2001. Formålet med loven var: 
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at fremme fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens innovations-, forsknings- og ud-
viklingsindsats med henblik på at bidrage til at: 
 
1) sikre, at de fødevarer, der produceres, er sunde og af høj kvalitet, 
 
2) styrke konkurrenceevnen, 
 
3) fremme udviklingen af nye produkter, herunder non-food produkter, med højt inno-
vationsindhold, 
4) bevare jordbrugs- og fiskerierhvervenes ressourcegrundlag og sikre miljø og dyre-
velfærd samt gode arbejdsbetingelser og 
 
5) forbedre forbrugernes mulighed for at opnå relevante og pålidelige oplysninger 
om produkternes egenskaber og om de forhold, hvorunder produkterne er produceret. 
 
Det gælder endvidere, at:  
 
Innovationslovens formål er derfor at hjælpe fødevarevirksomheder med at opbygge 
en innovationskapacitet, som sikrer en kontinuerlig omsætning af ny viden og nye 
idéer til nye produkter, produktionsprocesser og markedsføringsstrategier, der i sid-
ste ende kan komme både forbrugerne og virksomhederne selv til gode. 
 
Det er derfor vigtigt at etablere og styrke samarbejdet mellem store og små virksom-
heder samt mellem forsknings- og udviklingsinstitutioner og virksomheder. 
 
Innovationsloven lægger særlig vægt på at fremme samarbejdsprojekter. 
 
Endvidere understreges vigtigheden af: 
 
. . . at innovation kommer til at indgå i de danske fødevarevirksomheders langsigtede 
strategier for, hvordan de vil tackle fremtidens udfordringer. 
 
I forbindelse med prioriteringen af ansøgninger fastlægges følgende: 
 
Innovationsudvalget vil prioritere projekter, der sigter på en helhedsorienteret, vi-
denbaseret virksomhedsudvikling inden for følgende områder: 
- arbejdsmiljø 
- fødevaredokumentation 
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- fødevare- og ernæringssikkerhed 
- eksport 
- økologi 
- non-food 
- anvendelsesorienteret forskning 
- uddannelse af kvalificeret arbejdskraft 
- dyrevelfærd 
- nye produktionsprocesser 
- spisekvalitet, sporbarhed og kvalitetssikring og 
- sikring af miljø, natur og ressourcegrundlag. 
 
Innovationsudvalgets prioriteringer præciseres endvidere nærmere som: 
 
Innovationsudvalget vil fremme lovens formål ved at begunstige projekter, der: 
− fremmer den teknologiske udvikling med henblik på at forbedre arbejdsmiljø og 

konkurrenceevne, 
 
− medvirker til kompetenceopbygning i virksomhederne, 
 
− øger projekt- og netværkssamarbejde mellem fødevareerhvervets mange små og 

mellemstore virksomheder (SMV), store virksomheder og forskningsinstitutioner, 
 
− styrker samspillet mellem forskning og fødevareerhvervet gennem anvendelses-

orienteret forskning, som også indeholder den endelige kommercialisering i virk-
somhederne. 

 
Ved ændringer af innovationsloven i 2006 udvides loven med et indsatsområde, hvor 
ministeren kan udmelde temaer. Formålet med loven blev ligeledes udvidet: 
 
Formålet med denne lov er at fremme fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens inno-
vations, forsknings- og udviklingsindsats med henblik på at bidrage til at:  
1) sikre, at de fødevarer, der produceres, er sunde og af høj kvalitet,  
2) styrke fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens konkurrenceevne,  
3) fremme udviklingen af nye produkter, herunder nonfoodprodukter, med højt  
     innovationsindhold,  
4) bevare jordbrugs- og fiskerierhvervenes ressourcegrundlag og sikre miljø og  
    dyrevelfærd samt gode arbejdsbetingelser,  
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5) forbedre forbrugernes mulighed for at opnå relevante og pålidelige oplysninger 
   om produkternes egenskaber og om de forhold, hvorunder produkterne er produ- 
  ceret, og  
6) styrke innovationskapaciteten i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens virk-  
    somheder og institutioner. 
 
De implicittte og eksplicitte formål i innovationsloven kan herefter sammenfattes til 
følgende formål: 
 
− Højere kvalitet 
− Bedre sundhed 
− Højere F&U- og innovationsindsats i sektoren 
− Styrke virksomhedernes konkurrenceevne 
− Styrket produktudvikling især m.h.t. videnindhold 
− Sikre miljø og husdyrvelfærd samt arbejdsmiljø 
− Bedre produktinformation for forbrugere 
− Større innovationskapacitet i sektorens virksomheder og institutioner 
− Større kompetenceopbygning i virksomhederne 
− Bedre fødevare- og ernæringssikkerhed 
− Større eksport 
− Større økologisk produktion og afsætning 
− Større anvendelse af non-food 
− Mere anvendelsesorienteret forskning 
− Bedre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft 
− Forstærket udvikling af nye produktionsprocesser 
− Bedre spisekvalitet, sporbarhed og kvalitetssikring  
− Bedre sikring af miljø, natur og ressourcegrundlag 
− Styrket samspil mellem forskning og fødevareerhvervet. 
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2. Spørgeskemaundersøgelse 

2.1. Datagrundlag fra FødevareErhverv 

Datagrundlaget til spørgeskemaundersøgelsen kommer fra FødevareErhverv. Data 
består for det første af en oversigt (oversigtsdata) over alle godkendte innovationspro-
jekter i perioden 2001-2008 incl. forskellige nøgleoplysninger. Det er på dette grund-
lag, at Fødevareøkono-misk Institut har udvalgt en række repræsentative innovations-
projekter til at indgå i spørgeskemaundersøgelsen. 
 
For det andet består data af en række dels individuelle sagsakter i form af støttean-
søgning, slutrapporter samt diverse korrespondencer mellem myndigheder og støtte-
ansøgere. Disse data er fremskaffet for de projekter, som er udvalgt til spørgeskema-
undersøgelsen. 
 
Oversigtsdata fra FødevareErhverv er opdelt i følgende 14 grupper: 
 
Tabel 1. Gruppeopdelinger af data fra FødevareErhverv 
  
Gruppe Bemærkninger 
  
Journal_nr. Se anm. 1 
Projekttitel  
CVR-nummer  
Virksomhed Virksomhedens navn 
Tilsagn Beløb 
Bortfald Beløb 
Udbetalt Beløb 
Udestående pr. 31.12.2008 Beløb 
Projektstatus I gang / slut 
Virksomhedstype Se anm. 2 
Bevillingsår 2001-2008 
Økologi Økologi eller konventionel 
Projekttype Se anm. 3 
Samarbejde Samarbejdsprojekt eller enkelt-projekt   

 
Anm. 1 
De fire første cifre i journal-nummeret refererer til følgende: 
 
3412-   Erhvervsudvikling i det primære jordbrug 
3414-   Erhvervsudvikling i forarbejdning 
3501-   Økologi - Erhvervsudvikling i det primære jordbrug og forarbejdning 
 
Anm. 2 
- Gartneri  
- Jordbrugsbedrift  
- Mikro virksomhed  
- Små og mellemstore virksomheder  
- Store og mellemsmå virksomheder  
- Store virksomheder  
- Forsknings -og forsøgsinstitution  
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- Universiteter 
- Andre off. insti., selvejende off. inst.  
- Forening, fond, branche, selvejende inst.  
- Sektorforskningsinstitution  
- Anden forskningsinstitution  
- Brancheorganisation  
- Kommune  
- Andet 
 
Anm. 3 
- Udviklingsprojekt  
- Anvendt forskning  
- Demonstrations- og pilotprojekt  
- Grundforskning  
- Markedsføringsprojekt 
- Kollektiv markedsføring  
- Andet 

 
Af hensyn til at sikre en tilpas repræsentativ udvælgelse, har det været nødvendigt at 
få kortlagt projekternes fordeling på de forskellige grupperinger 
 
Fordelingen på de forskellige grupper fremgår af de følgende tabeller: 
 
Tabel 2. Fordeling på virksomhedstyper og antal projekter i datamaterialet 
  
Virksomhedstype Antal 
  
Gartneri 84 
Jordbrugsbedrift 365 
Mikro virksomhed  32 
Små og mellemstore virksomheder 592 
Store og mellemsmå virksomheder 170 
Store virksomheder 240 
Forsknings- og forsøgsinstitutioner 235 
Universiteter 90 
Andre off. insti., selvejende off. inst.  76 
Forening, fond, branche, selvejende inst. 276 
Sektorforskningsinstitution 161 
Anden forskningsinstitution 55 
Brancheorganisation 14 
Kommune 7 
Andet 12 
  
I alt 2.409   
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Tabel 3. Fordeling på økologiske og konventionelle projekter m.m. 
  
Økologi Antal 
  
Økologi 381 
Konventionel 1.907 
Grønne indkøb kap. 5 17 
Informationsprojekt kap. 5 58 
Afventer/benyttes ikke 46 
  
I alt 
 

2.409 
  

 
 
Tabel 4. Fordeling på samarbejds- og enkeltprojekter i datamaterialet 
  
Samarbejde Antal 
  
Samarbejdsprojekter 1.685 
Enkeltprojekter 720 
Ukendt 4 
  
I alt 2.409   

 
 
Tabel 5. Fordeling på projekttyper 
  
Projekttype Antal 
  
Udviklingsprojekt 1.480 
Anvendt forskning 776 
Demonstrations- og pilotprojekter 2 
Grundforskning 84 
Markedsføringsprojekt 3 
Kollektiv markedsføring 35 
Andet 29 
  
I alt 2.409   

 
 
Tabel 6. Fordeling af projekter på bevillingsår 
  
Bevillingsår Antal 
  
2001 171 
2002 281 
2003 351 
2004 390 
2005 282 
2006 328 
2007 294 
2008 312 
  
I alt 2.409   
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Tabel 7. Fordeling på projektområder 
  
Type Antal 
  
Innovation, forskning og udvikling m.v. i det primære jordbrug 1.288 
Innovation, forskning og udvikling m.v. i forarbejdning og forædling af  
jordbrugs- og fiskeriprodukter 

 
952 

Fremme af økologiske udviklingsprojekter inden for jordbrug m.v. 167 
Øvrige 2 
  
I alt 2.409   

 
 
Tabel 8. Antal projekter fordelt på størrelsen af det udbetalte beløb (kr.) 
  
Udbetalt beløb Antal 
  
0 895 
1-20.000  104 
20.000-50.000  178 
50.000-100.000  213 
100.000-200.000  284 
200.000-300.000  175 
300.000-400.000  109 
400.000-500.000  84 
500.000-750.000  131 
750.000-1.000.000  78 
1.000.000-1.500.000  73 
1.500.000-2.000.000  34 
2.000.000-5.000.000  45 
>5.000.000  6 
  
I alt 2.409   

 
 
Tabellerne viser, at 
− et betydeligt antal projektdeltagere er offentlige forskningsinstitutioner, fonde, 

brancheorganisationer m.m., hvor det er vanskeligt at kvantificere en innovati-
onseffekt. Dette gør det især vanskeligt i registerundersøgelsen, som primært er 
baseret på sammenligning af økonomiske nøgletal 

 
− Økologi-projekter udgør ca. 15 pct. af alle projekter 
 
− Samarbejdsprojekter udgør ca. 70 pct. af alle projekter 
 
− Udviklingsprojekter udgør 61 pct., mens projekter inden for anvendt forskning 

udgør 32 pct. af alle projekter 
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− Alle årene 2001-2008 er repræsenteret med i gennemsnit ca. 300 projekter om 
året. Dog er 2001 lidt underrepræsenteret 

 
− Knap 900 projekter har endnu ikke fået udbetalt støtte, hvilket især skyldes, at 

projekterne er igangsat i de seneste år 
 
− Der er en betydelig spredning i støttebeløbenes størrelse. 

2.2. Metodegrundlag 

Spørgeskemaundersøgelsens gennemførelse følger i store træk den metode, som er 
beskrevet i Fødevareøkonomisk Instituts udredningsrapport: Udvikling af et innovati-
onsværktøj til innovationsprojekter (maj 2008). 
 
Strukturen i dataindsamling og -analyse fremgår af figur 1. 
 
Figur 1. Data og informationsflow i evalueringsværktøjet 
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Evaluering af innovationsloven    FOI    19 

Spørgeskemaet har gennemgået mindre tilpasninger. Det skyldes for det første, at det 
var nødvendigt at udvide spørgerammen for at kunne omfatte alle implicitte og eks-
plicitte formål under innovationsloven. For det andet resulterede en række tests og 
forsøgsinterviews i nogle mindre udvidelser og tilpasninger af spørgeskemaarket. 
 
I evalueringsværktøjet er der mulighed for at prioritere de enkelte mål og indsatsom-
råder. I denne undersøgelse er der dog ikke foretaget nogen decideret prioritering, og 
alle parametre får samme vægtning. 
 
Målgruppen for spørgeskemaet varierer meget, og det har gjort det vanskeligt med et 
fælles metodegrundlag. Nogle virksomheder har ikke haft en tilstrækkelig kompeten-
ce til at udfylde alle dele af skemaerne. Det har dog været nødvendigt at fastholde 
samme metode i alle tilfælde for at sikre en tilfredsstillende sammenlignelighed på 
tværs af projekterne. Derfor har det været nødvendig med en høj grad af support til de 
deltagende virksomheder. 
 
Den høje grad af support har betydet 
− at det fælles metodegrundlag har kunnet fastholdes i alle projekter 
− at der samtidig er sikret en højere kvalitet og større ensartethed i alle besvarelser-

ne 
− at svarprocenten har været høj 
− at virksomhedernes tidsforbrug til besvarelsen er blevet reduceret meget - og ud-

gør i de fleste tilfælde ca. ½ time pr. projekt. 

2.3. Forløbet af spørgeskemaundersøgelsen 

Spørgeskemaundersøgelse er baseret på svar fra 55 virksomheder, som har modtaget 
innovationsstøtte i perioden 2001-2008.  Ialt 79 virksomheder blev udtrukket og var 
anvendelige i spørgeskemaundersøgelsen, og det svarer til en svarprocent på 70. 
Virksomhederne er blevet udvalgt af Fødevareøkonomisk Institut, så de repræsenterer 
alle relevante grupper. 
 
Datagrundlaget i undersøgelsen er 1) en spørgeskemaundersøgelse, 2) data fra virk-
somhedernes slutrapport til FødevareErhverv, og 3) vurderinger og input fra et eks-
pertpanel. 
 
Processen har været følgende: 
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1) FødevareErhverv har fremsendt en liste med alle innovationsprojekter i perioden 
2001-2008 (medio februar) 

 
2) Fødevareøkonomisk Institut har udvalgt et repræsentativt antal virksomheder til 

at deltage i spørgeskemaundersøgelsen 
 
3) FødevareErhverv fremsender brev til de pågældende virksomheder, hvor de ori-

enteres om, at de er udvalgt til spørgeskemaundersøgelsen (marts - april 2009) 
 
4) Fødevareøkonomisk Institut fremsender ligeledes brev til de pågældende virk-

somheder. Vejledning samt spørgeskema vedlægges. Samtidig tilbydes hjælp til 
udfyldelse af spørgeskema 

 
5) Fødevareøkonomisk Institut assisterer en lang række virksomheder med udfyldel-

se af skemaerne. Dette foregår via besøg, via telefon eller via e-mail 
 
6) Virksomhederne fremsender de udfyldte spørgeskemaer - elektronisk eller i pa-

pirudgave - eller spørgeskemaerne udfyldes på stedet, når de får besøg og assi-
stance fra Fødevareøkonomisk Institut 

 
7) Input fra slutrapporter og fra ekspertpanel indgår i de endelige beregninger af in-

deks for innovationseffekter 
 
8) Endelig analyse og konklusion baseret på data. 
 
Tidshorisonten har været kort - opgavens kompleksitet og omfang taget i betragtning. 
Nogle virksomheder har haft svært ved at afse tid til at udfylde skemaet, og det har i 
mange tilfælde været nødvendigt eller fordelagtigt at besøge de enkelte virksomheder 
for at hjælpe dem med at udfylde skemaet. Udfyldte skemaer er indkommet få dage 
før de endelige analyser og konklusioner er foretaget. 
 
Virksomhederne har generelt været meget positive over for ideen om at effektvurdere 
innovationsloven, og de har også generelt været meget imødekommende og åbne 
m.h.t. deres aktive deltagelse. Emnets og spørgeskemaets kompleksitet samt den 
umiddelbare frygt for, at udfyldelse af skemaet ville være meget tidskrævende, var de 
væsentligste barrierer.  
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Mangel på tid og til dels manglende incitamenter er sandsynlige forklaringer på, at 
der endnu mangler svar fra ca. 30 pct. af de udtrukne virksomheder. 
 
Spørgeskema:  
 
I spørgeskemaet undersøges parametrene som udgangspunkt: 
− Gennem de sidste 2 år 
− Gennem de sidste 2 år før ansøgning om støtte. 
 
Når det gælder innovationsformål, spørges om man er enig eller uenig i en given på-
stand (6 niveauer). 
 
Når det gælder antal innovationer spørges endvidere om: 
− Antal nye i verden  
− Antal nye på markedet  
− Antal nye for virksomheden 
 
Når det gælder tiltag, som virksomheden har iværksat for at forhindre, at konkurrenter 
kopierer dens innovationer, spørges endvidere om formen: 
 
− Ingen  
− Hemmeligholdelse  
− Kontraktmæssige hindringer  
− Tekniske hindringer  
− Patenter, varemærker m.v.  
− Andre 
 
Spørgsmålene fremgår af bilag E. 
 
Ekspert-panel 
Et ekspertpanel skal - med udgangspunkt i korte beskrivelser af de enkelte innovati-
onsprojekter - bedømme innovationsgraden, virksomhedens innovationsreaktioner 
m.m. Svarene gives ved afkrydsning. 
 
Virksomhedernes slutrapport 
Virksomhedernes slutrapport indgår også i effektmålingen. Her vurderes virksomhe-
dens udnyttelse af innovationstilskuddet samt evnen til at overholde de fastsatte inno-
vations-milepæle. 
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Flere spørgsmål, som skal besvares ud fra slutrapporterne, indgår også i spørgeske-
maet under én eller anden form. Denne dobbeltdækning har to formål: 
 
− For det første er det med til at validere kvaliteten af svarene i spørgeskema-

undersøgelsen 
 
− For det andet afleveres slutrapporterne først efter innovationsprojekternes afslut-

ning, hvorfor slutrapporterne ikke altid eksisterer. Kvaliteten af slutrapporterne 
kan også variere en del, hvorfor supplerende data fra de udfyldte spørgeskemaer 
kan være værdifulde. 

2.4. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 

Fødevareøkonomisk Institut har modtaget svar fra 55 virksomheder ialt. Helt naturligt 
har virksomhederne ikke svaret på alle delspørgsmål. Spørgeskemaerne omfatter en 
lang række effekter af innovation, og det kan ikke forventes, at alle effekter er rele-
vante for en virksomhed. 
 
Helt overordnet set kan det konstateres, at en meget stor andel af projekterne har haft 
en positiv effekt på de formål, som er opstillet i innovationsloven. En meget stor del 
af virksomhederne (95 pct.) har rapporteret om mindst én positiv effekt (jfr. de opstil-
lede målsætninger for innovationsloven), som vist i figur 2. 
 
Figur 2. Overordnede effekter af innovationsloven 

Ingen effekt

Signifikant
effekt
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Figuren viser fordelingen af virksomheder, som har rapporteret om ingen effekt hhv. 
mindst én positiv relevant effekt. Ingen effekt er konstateret hos to af de deltagende 
virksomheder, som efterfølgende er lukket pga. konkurs. 
 
Det er endvidere karakteristisk, at mange innovationsprojekter opfylder flere formål 
på én gang. Over halvdelen af innovationsprojekterne opfylder 3 eller flere formål på 
én gang. Som det fremgår af figur 3, er der flere steder tale om, at 3, 4 eller 5 formål 
opfyldes i ét innovationsprojekt. 
 
Figur 3. Antal formål under innovationsloven, som er opfyldt (helt eller delvist) i 

projekterne 

 
 
Anm: De konkrete mål er nærmere beskrevet i spørgeskemaet, jfr. bilag E. 
 

 
 
Det kan generelt konstateres, at innovationsprojekterne har haft en signifikant positiv 
betydning og værdi for næsten alle virksomheder. Blandt alle virksomheder - bortset 
fra de to tilfælde af konkurser - har innovationsprojekterne haft en positiv betydning. 
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En meget stor del af virksomhederne (> 80 pct.) angiver således, at de støttede inno-
vationsprojekter har haft og/eller har stadig nogen, stor, meget stor eller altafgørende 
betydning for virksomhedens indtjening og konkurrenceevne, jf. figur 4. 
 
Figur 4. Innovationsprojektets samlede betydning for virksomhedens konkur-

renceevne og fremtidige indtjening 
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Virksomhederne vurderer, at den offentlige støtte har været af stor betydning for in-
novationsprojektets gennemførelse. Innovationsstøttens betydning understøttes af, at 
afslag på innovationsstøtte i mange tilfælde betyder, at projektet opgives eller kun 
gennemføres i en reduceret eller modificeret udgave, jf. afsnit 2.6.  
 
En meget stor del af virksomhederne (> 90 pct.) angiver, at den offentlige støtte til 
innovationsprojekterne har haft og/eller har nogen, stor, meget stor eller altafgørende 
betydning for gennemførelsen af projektet, jf. figur 5. 
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Figur 5. Den offentlige støttes betydning for innovationsprojektets gennemførel-

se 
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Virksomhederne er endvidere blevet spurgt om værdien af de output, som innovati-
onsprojekterne har skabt for virksomhederne. Værdien er søgt estimeret som sparede 
omkostninger og merindtjening i de kommende år som følge af projektet. Værdifast-
sættelsen er nogle steder estimeret som en mulig pris, som en konkurrent ville betale 
for outputtet. Ikke alle virksomheder har kunnet svare på dette spørgsmål. Nogle virk-
somheder har skønnet værdien, men påpeget en betydelig usikkerhed, mens andre 
virksomheder på forhånd har beregnet værdien i form af payback-tid m.m. Baseret på 
svar fra ca. halvdelen af de deltagende virksomheder kan det konkluderes, at værdien 
af outputtet fra innovationsprojekterne er ca. 10 gange så store som innovationsstøt-
ten, jf. figur 6. 
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Figur 6. Kommerciel værdi af innovationsprojekternes output - i forhold til støt-

tebeløb 
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Med forbehold for en betydelig usikkerhed m.h.t. datagrundlag og beregningsmetode 
kan det konkluderes, at innovationsloven tilsyneladende har haft en betydelig multi-
plikatoreffekt. Multiplikatoreffekten er i gennemsnit ca. 10, men der er betydelig va-
riation, jf. figur 7. 
 
Figur 7. Multiplikatoreffekt for projekter i forhold til støttebeløbenes størrelse 

0

20

40

60

80

100

120

140

‐ 500.000  1.000.000  1.500.000  2.000.000  2.500.000  3.000.000 

Multiplikator

Innovationsstøtte (kr)  



 
Evaluering af innovationsloven    FOI    27 

Som det fremgår af figur 7, findes de største multiplikatoreffekter blandt de mindste 
innovationsprojekter. Dette kan i vid udstrækning forklares med, at innovationspro-
jekterne relativt set spiller en mindre rolle i de store virksomheder. I store virksomhe-
der er der eksempler på, at et innovationsprojekt udgør under 1 promille af virksom-
hedens samlede omsætning.  
 
Analysemodellen udregner ligeledes et samlet niveau for innovationseffekterne, som 
vist tidligere i figur 1. Her beregnes et samlet indeks baseret på op til 80 mulige pa-
rametre i spørgeskemaet, input fra slutrapporter samt input fra ekspertpanelet. Forde-
lingen af disse innovationspoint er vist i figur 8. 
 
Figur 8. Samlet pointfordeling for innovationsprojekterne 
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Figuren viser innovationsprojekternes fordeling (pct.) i forhold til det antal point, de 
har opnået i effektmålingen. 
 
Figuren viser, at kun ca. 4 pct. af projekterne ikke har fået point. Figuren viser også, 
at der er en betydelig spredning i virksomhedernes evne til at skabe innovationseffek-
ter. 
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Innovationseffekterne fordeler sig på både produkt- og procesinnovation, på opbyg-
ning af innovationskompetence og på opbygning af innovationssystemer m.m. Spør-
geskema-undersøgelsen viser dog, at produkt- og procesinnovation er de mest almin-
delige innovationstyper. 
 
I spørgeskemaerne indgår også, i hvor høj grad innovationsprojekternes resultater kan 
gavne andre virksomheder og institutioner i sektoren. Også en række andre afledede 
effekter på markedet og i sektoren (leverandører, kunder, forbrugere, konkurrenter, 
fysisk og socialt miljø) indgår i spørgeskemaet og bliver dermed også medregnet i po-
int-opgørelsen. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen har virksomhederne ligeledes rapporteret, hvor lang tid 
man forventer, at innovationsprojekterne har en positiv effekt - regnet fra afslutningen 
af innovationsprojekterne. 
 
Fordelingen fremgår af figur 9. 
 
Figur 9. Antal år ud i fremtiden hvor der forventes en positiv effekt af innovati-

onsprojektet - regnet fra afslutningen af innovationsprojektet 

 

 
 
Figuren viser - måske lidt overraskende - at den positive effekt er relativt langvarig. 
Virksomhederne vurderer, at 75 pct. af projekterne har en positiv effekt mere end 5 år 
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ud i fremtiden. Dette er bemærkelsesværdigt, fordi innovationsloven generelt priorite-
rer projekter med effekter inden for en 5-årig horisont.  
 
Denne langsigtede horisont understreger, dels at effekterne kan være betydelige, dels 
at det kan være vanskeligt at kvantificere eller endog synliggøre alle effekter. 

2.5. Validering 

Spørgeskema og analysemetode er på forhånd blevet testet både internt og eksternt. 
Efterfølgende er der sket justeringer og tilretninger i spørgeskemaet.  
 
Hvert enkelt svar i spørgeskemaundersøgelsen er kontrolleret af Fødevareøkonomisk 
Institut. I langt de fleste tilfælde har der været en dialog med de virksomheder, som 
har udfyldt spørgeskemaet - og i næsten alle tilfælde har det medført forbedringer i 
kvaliteten af besvarelserne. 
 
Generelt vurderes det, at undersøgelsens resultater giver et retvisende billede af inno-
vationslovens effekter. Mange af effekterne identificeret i denne spørgeskemaunder-
søgelse er i overensstemmelse med de effekter, som Oxford Research fandt i deres 
spørgeskemaundersøgelse af de støttede virksomheder under innovationsloven i 2005, 
jf. Oxford Research (2005). 
 
Baseret på erfaringer og input fra gennemførelsen af undersøgelsen skal følgende for-
hold dog anføres: 
 
− Undersøgelsen skal identificere isolerede effekter af et konkret innovationspro-

jekt. Ofte foregår innovationsprojektet over flere år, hvor mange andre forhold 
spiller ind og påvirker virksomhedens udvikling. I disse tilfælde kan det være 
vanskeligt at isolere innovationseffekterne fra andre påvirkninger 

 
− Nogle virksomheder har en tendens til at underestimere effekterne - sandsynligvis 

begrundet i en frygt for tilbagebetalingskrav fra det offentlige 
 
− Nogle virksomheder underestimerer ubevidst effekterne, fordi en række indirekte 

effekter i form af netværksskabelse, spin-off, image m.m. er svære at kvantifice-
re, og fordi en direkte årsagssammenhæng ikke altid er entydig. Mange virksom-
heder påpeger dog, at netop netværksskabelse og samarbejde med andre virksom-
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heder, forskningsinstitutioner m.m er en stor og langtsigtet effekt, men det er i 
sagens natur vanskeligt at måle disse indirekte effekter 

 
− Virksomheder kan have en interesse i at overestimere effekten af innovationslo-

ven, da der dermed kan være en større politisk opbakning til, at ordningen videre-
føres. Det kan fremhæves, at det er omkostningsfrit for virksomhederne at over-
vurdere effekterne. Overordnet set kan der dog kun være tale om en meget indi-
rekte og lille påvirkningsmulighed. Den mulige skævhed i besvarelserne kan re-
duceres under interviewene ved at spørge ind til de konkrete effekter 

 
− Nogle virksomheder undervurderer ligeledes effekterne, da deres grundliggende 

indstilling er, at virksomheden i sig selv er den vigtigste årsag, og at “det offent-
lige kun har en sekundær rolle” 

 
− Endeligt er der også virksomheder, som i “begejstring” overvurderer de fremtidi-

ge fordele, uden at der er tilstrækkelig belæg herfor 
 
− Visse projekter har først fået innovationsprojekterne godkendt i 2008, og mange 

projekter er langt fra afsluttede. I disse projekter vurderes dels de allerede opnåe-
de effekter, dels de forventede fremtidige effekter. De forventede effekter er base-
ret på den allerede opnåede erfaring fra projektet. Da der her er tale om endnu ik-
ke afsluttede projekter, er effektvurderinger i sagens natur mere usikre 

 
− Visse projekter kan være afsluttet tilbage i 2002, og her er kildegrundlaget flere 

steder usikkert. Nøglepersoner kan være rejst, eller materialet findes ikke mere 
 
− Det er klart indtrykket, at det er en fordel for undersøgelsens validitet, at inter-

view, konkret metodevalg, dataindsamling m.m. varetages helt uafhængigt af be-
villings- og kontrolmyndighederne. Dette er med til at styrke validiteten i under-
søgelsen 

 
− De deltagende virksomheder er blevet lovet fuld anonymitet i undersøgelsen, 

hvilket uden tvivl har været med til at hæve kvaliteten af besvarelserne. 
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2.6. Undersøgelse af projekter, som har fået afslag på innovationsstøtte 

22 projekter, som har fået definitivt afslag om støtte fra innovationsloven, er blevet 
undersøgt nærmere. Virksomhederne angiver her, at hovedparten af disse projekter 
ikke blev gennemført uden den offentlige støtte. En mindre del af projekterne blev 
gennemført efter en større eller mindre modifikation, mens kun ét projekt blev gen-
nemført i den oprindelige form uden innovationsstøtte. 

2.7. Anbefalinger 

På grundlag af erfaringerne fra opbygning af evalueringsmodel, modeltest og endelig 
anvendelse af modelapparat kan der opstilles en række anbefalinger. Anbefalingerne 
kan anvendes dels i det specifikke tilfælde, hvor innovationsloven evalueres, dels i 
forbindelse med evaluering af andre innovationsordninger i bredere forstand. 
 
− Effektmåling i form af spørgeskemaundersøgelser giver et troværdigt - men ikke 

komplet - billede af innovationseffekter, som med fordel kan anvendes i en lø-
bende proces 

 
− Effektmålingen skal planlægges tidligt og indarbejdes i ansøgningsforløbet. Ideelt 

set bør der i hele processen fra lovforberedelse til slutevaluering være en kobling 
til en effektvurdering 

 
− Virksomhederne skal have et stærkt incitament til at deltage i undersøgelsen. Be-

svarelse af spørgeskemaer kan være en eksplicit betingelse for at modtage støtte. 
Andre forhold som anonymitet, modtagelse af vurdering af virksomhedernes per-
formance med hensyn til innovationseffekter m.m. kan være væsentlige incita-
menter 

 
− En effektmåling bør begrænses til et mindre antal formål. Formålene skal samti-

digt være både entydige og målbare. Måling af mulige effekter, som først viser 
sig fuldt ud efter mange år (>5 år) er vanskelig 

 
− Mange virksomheder påpeger, at innovationsprojekterne skaber vigtige effekter i 

form af netværksetablering, samarbejde med virksomheder og forskningsinstitu-
tioner m.v.  Disse effekter er dog vanskelige at kvantificere, men set i forlængelse 
af ønskerne om at udvikle stærkere fødevareklynger, er der tale om vigtige effek-
ter, som kan overvejes i fremtidige erhvervsfremmeordninger 
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− Af hensyn til virksomhedernes aktive deltagelse i spørgeskemaundersøgelser, og 
af hensyn til både troværdighed og validitet, bør en uvildig instans uafhængig af 
kontrol- og bevillingsmyndighederne gennemføre effektundersøgelser 

 
− En spørgeskemaundersøgelse bør som hovedregel ikke belaste virksomhederne 

med mere end ½ times tidsforbrug pr. projekt. Dette indebærer en større indsats 
og forberedelse for de personer, som skal indsamle data og evt. foretage inter-
views 

 
− Spørgeskemaundersøgelserne bør på længere sigt være baseret på så mange pro-

jekter, at man kan undersøge effektforskelle over tid og mellem forskellige grup-
per af virksomheder  

 
− Spørgeskemaundersøgelserne bør også være så omfattende i antal, at man kan 

anvende resultaterne aktivt i bestræbelserne på at målrette og effektivisere inno-
vationsordninger i bred forstand. 

 

2.8. Delkonklusioner 

Følgende konklusioner fra spørgeskemaundersøgelsen kan fremhæves: 
 
− 55 virksomheder indgår i undersøgelsen. Virksomhederne repræsenterer i rimeligt 

grad de ca. 1.500 virksomheder, institutioner, fonde m.m., som har modtaget støt-
te siden 2001 

 
− Der er et relativt stort antal implicitte og eksplicitte formål bag innovationsloven - 

opstillet i loven, bekendtgørelser m.m. Dette gør i sagens natur en specifik og 
målrettet effektmåling vanskelig 

 
− En meget stor del af de undersøgte virksomheder (95 pct.) har rapporteret om 

mindst én positiv effekt, jfr. de opstillede målsætninger for innovationsloven 
 
− Over halvdelen af de analyserede innovationsprojekter opfylder 3 eller flere for-

mål på én gang 
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− En meget stor del af virksomhederne (> 80 pct.) angiver, at de støttede innovati-
onsprojekter har haft og/eller har stadig nogen, stor, meget stor eller altafgørende 
betydning for virksomhedens indtjening og konkurrenceevne 

 
− En meget stor del af virksomhederne (> 90 pct.) angiver, at den offentlige støtte 

til innovationsprojekter har haft og/eller har nogen, stor, meget stor eller altafgø-
rende betydning for gennemførelsen af projektet 

 
− Et stort antal virksomheder tilkendegiver, at innovationsprojekterne har været 

med til at opbygge et værdifuldt netværk, som også fremover vil være en stor 
styrke og kompetence i det fremtidige innovationsarbejde. Innovationsprojekterne 
har dermed direkte eller indirekte været med til at opbygge eller udvikle en kom-
petenceklynge, hvilket kan være en meget positiv effekt 

 
− Spredning af viden fra virksomheder og forskningsinstitutioner inden for projekt-

grupperne og i forhold til eksterne virksomheder indgår i beregningen af innova-
tionsindekset. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at generelt bliver ny viden be-
skyttet af first-mover-fordele og kun i ringere grad af patenter m.m. Sammenholdt 
med virksomhedernes respons vedr. netværksopbygning er der derfor klare indi-
kationer på, at innovationsviden spredes eller kan spredes i hele sektoren 

 
− 75 pct. af virksomhederne angiver, at de positive effekter af innovationsprojektet 

varer mere end 5 år ud i fremtiden efter afslutningen af innovationsprojektet. Det 
betyder også, at empiriske effektmålinger nødvendigvis må baseres på data, som 
går mere end fem år frem i tiden for at have et fyldestgørende datagrundlag 

 
− Virksomhederne er blevet spurgt om værdien af de output, som innovationspro-

jekterne har skabt for virksomhederne. Værdien er søgt estimeret som sparede 
omkostninger og merindtjening i de kommende år som følge af projektet. Værdi-
fastsættelsen er nogle steder estimeret som en mulig pris, som en konkurrent ville 
betale for outputtet. Ikke alle virksomheder har kunnet svare på dette spørgsmål. 
Baseret på svar fra knap halvdelen af de deltagende virksomheder kan det kon-
kluderes, at værdien af outputtet fra innovationsprojekterne er ca. 10 gange så 
store som innovationsstøtten 

 
− Et samlet mål for innovationseffekterne viser, at der er en betydelig spredning i 

virksomhedernes målbare innovationseffekt  
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− 22 projekter, som har fået definitivt afslag om støtte fra innovationsordningen, er 
blevet undersøgt nærmere. Virksomhederne angiver her, at hovedparten af disse 
projekter ikke blev gennemført uden den offentlige støtte. En mindre del af pro-
jekterne blev gennemført efter en større eller mindre modifikation, mens kun ét 
projekt blev gennemført i den oprindelige form uden innovationsstøtte 

 
− Der er en betydelig usikkerhed forbundet med en sådan spørgeskemaundersøgel-

se. En samlet vurdering af usikkerheder og validitet indikerer dog, at der kan op-
nås et troværdigt billede af innovationseffekterne ud fra den gennemførte spørge-
skemaundersøgelse 

 
− Såfremt en effektmåling skal ske kontinuert vurderes det, at 1) effektmålingen 

skal planlægges tidligt og indarbejdes i ansøgningsforløbet, 2) at virksomhederne 
skal have et stærkt incitament til at deltage i undersøgelsen, 3) at en uvildig in-
stans uafhængig af kontrol- og bevillingsmyndighederne bør gennemføre under-
søgelsen, 4) at man bør undersøge effektforskelle over tid og mellem forskellige 
grupper, og 5) at man bør kunne anvende resultaterne aktivt i bestræbelserne på at 
målrette og effektivisere innovationsstøtteordninger i bred forstand.   
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3. Registerundersøgelse 

Formålet i dette kapitel er at gennemføre en registerundersøgelse af innovationsloven 
i perioden 2001-2008. 

3.1. Datagrundlag 

Datagrundlaget består af data fra FødevareErhverv og Danmarks Statistik.  Data fra 
FødevareErhverv er opdelt i 14 grupper, jf. afsnit 2.1. Data fra Danmarks Statistik be-
står af firmastatistikken 1999-2006 og momsstatistikken 1995-2007 og er opdelt i 
blandt andet: 
− Cvrnr, branche, kommunekode, årsværk, eksport, omsætning, værditilvækst 
 
Datamaterialet fra FødevareErhverv kobles sammen med firmastatistikken og moms-
statistikken fra Danmarks Statistik for at identificere de virksomheder, der har modta-
get støtte under innovationsloven. Derved tilknyttes der brancheoplysninger, kommu-
nebeliggenhed, omsætning, årsværk, værditilvækst, eksport osv. Da data fra Dan-
marks Statistik er anonyme, er datamaterialet fra FødevareErhverv også blevet ano-
nymiseret. 
 
De undersøgte parametre er omsætning, årsværk, værditilvækst, produktivitet og eks-
port. 
 
Firmastatistikken løber fra 1999 til 2006, mens momsstatistikken løber frem til 2007. 
Fra momsstatistikken er der oplysninger om eksport, så for denne parameter er der 
mulighed for at undersøge et større tidsrum end for de andre parametre. Derudover 
indeholder momsstatistikken oplysninger fra flere virksomheder end firmastatistik-
ken, så derfor er der viden om eksport for flere virksomheder, der har modtaget støtte 
end for de andre parametre. I det følgende skelnes der derfor mellem alle parametrene 
og parameteren eksport. 
 
Fra 2001 til 2008 er der 2.409 projektdeltagere, der har fået tilsagn. Det har dog kun 
været muligt at få data for virksomhederne fra 2001-2006 - dog for parameteren eks-
port også for 2007. Dvs. af de 2.409 projektdeltagere ses på 1.803 deltagere fra 2001-
2006 og 2.097 deltagere fra 2001-2007. Der er 450 projektdeltagere, som der ikke er 
data for i 2001-2006 og 304 projektdeltagere, hvor der ikke er eksport-data for i 2001-
2007.  Det skal bemærkes, at hvis en virksomhed f.eks. deltager i 5 projekter, udgør 
denne virksomhed 5 projektdeltagere i ovenstående opdeling.  
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Figur 10 viser fordelingen af projektdeltagere på virksomhedstyper for 2001-2006, 
mens figur 11 viser fordelingen af projektdeltagere for parameteren eksport på virk-
somhedstyper for 2001-2007. 
 
Figur 10. Fordeling på virksomhedstype 
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Figur 11. Fordeling på virksomhedstype for parameteren eksport 

 

 
 

 
 
I begge figurer ses, at det er forsknings- og forsøgsinstitutioner, universiteter og sek-
torforskningsinstitutioner, der oftest mangler data for. Da offentlige institutioner ty-
pisk ikke har til hensigt at øge indtjeningen, tages disse ud af analysen. I analysen un-
dersøges parametrene kun for virksomhedstyperne gartneri, jordbrugsbedrift, mikro-
virksomheder, små og mellemstore virksomheder, store og mellemsmå virksomheder, 
store virksomheder og andet.  
 
I en tidligere registerundersøgelse, der er udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsmini-
steriet, undersøges kun de virksomheder, der har deltaget i enkeltvirksomhedsprojek-
ter (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2007). Disse udgør under en fjerdedel af alle 
projekter. I denne registerundersøgelse ses både på enkeltvirksomhedsprojekter og på 
samarbejdsprojekter. Derfor undersøges det, om der er en forskel i parametrene, når 
der ses på enkeltvirksomhedsprojekter og samarbejdsprojekter hver for sig. 
 
Figur 12 viser, hvilke type projekt, der mangler data for i 2001-2006, og figur 13 vi-
ser, hvilke type projekt der mangler eksport-data for i 2001-2007. 
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Figur 12. Fordeling af virksomheder på samarbejdsform 

 

 
 

 
 
Figur 13. Fordeling af virksomheder på samarbejdsform for parameteren eksport 
 

 
 

 
 
Størstedelen af de projekter, der mangler data for, er i begge tilfælde samarbejdspro-
jekter. 
 
Ud af 1.803 projektdeltagere fra 2001-2006 er der i alt 869 forskellige virksomheder. 
Ud af disse projektdeltagere og virksomheder er 695 projektdeltagere med i alt 129 
forskellige virksomheder, forskningsinstitutioner, universiteter, foreninger osv., som 
ikke har som hovedformål at tjene penge. Derfor fjernes disse fra datasættet. 
 
Tilbage er der 1.107 projektdeltagere med i alt 739 forskellige virksomheder. Ud af 
disse er der 507 virksomheder, der er repræsenteret hvert år, og over alle årene indgår 
707 virksomheder, hvor 200 virksomheder går ind og ud af statistikken. Antal virk-
somheder repræsenteret i statistikken i årene 2001-2006 er vist i tabel 9. 
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Tabel 9. Antal virksomheder pr. år 
  
År Antal virksomheder 
  
2001 569 
2002 601 
2003 629 
2004 644 
2005 635 
2006 638   

 
 
Ved parameteren eksport er der også data for 2007. I perioden 2001-2007 indgår i alt 
824 forskellige virksomheder. Ud af disse er der data for 807 forskellige virksomhe-
der, hvor fordelingen på de forskellige år ses i tabel 10. 
 
Tabel 10. Antal virksomheder pr. år for eksport-data 
  
År Antal virksomheder 
  
2001 611 
2002 644 
2003 678 
2004 735 
2005 736 
2006 746 
2007 754   

 
 
Ud af disse er der 553 virksomheder, der er repræsenteret hvert år, og over alle årene 
er der 254 virksomheder, der går ind og ud af statistikken. 
 
Denne registerundersøgelse undersøger parametrene for de virksomheder, som der er 
data for i alle årene. På denne måde bliver resultatet ikke misvisende. I det følgende 
kaldes denne gruppe af virksomheder for projektgruppen. 
 
Bemærk at for parameteren eksport er der flere data med i projektgruppen. Det skyl-
des, at der er data om eksport for flere virksomheder og desuden data om eksport for 
2007. 
 
Ved udvælgelse af referencegruppen ses på virksomhedernes størrelse og virksomhe-
dernes branche. Innovationsloven fokuserer på at styrke innovationskapaciteter i 
SMV’er, der har en omsætning på under 300 millioner og højst 250 ansatte. Derfor 
har virksomhederne i referencegruppen en omsætning på under 300 millioner kroner 
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og højst 250 ansatte. De brancher, hvor ingen eller meget få fra projektgruppen ind-
går, fjernes fra referencegruppen. Dette giver en referencegruppe på 47.172 virksom-
heder. 
 
Analysen er udført på hele projektgruppen og på undergrupper af projektgruppen og 
tilsvarende for referencegruppen. Ved undergrupperingen er virksomhederne opdelt i 
forhold til deres respektive branchegruppe. Ud fra sammensætningen af virksomhe-
derne i projektgruppen, er der 5 branchegrupper der træder frem. Disse 5 brancher er: 
 
− Landbrug, gartneri og skovbrug 01.09 (Primære erhverv) 
− Føde-, drikke-, og tobaksvareindustrien 15.09 (Fødevarer) 
− Jern- og metalindustri 27.09 (Jern og metal) 
− Engroshandel undtagen med biler 51.00 (Engroshandel) 
− Forretningsservice 72.09 (Forretningsservice) 
 
Branchegruppen primære erhverv dækker over landbrug, gartnerier, maskinstationer 
og anlægsgartnere.  
 
Branchegruppen fødevarer dækker over slagterier, mejerier og isfabrikker, drikkeva-
reindustrien og anden fødevareindustri. 
 
Branchegruppen jern og metal dækker over fremstilling af landbrugsmaskiner, frem-
stilling af industrimaskiner, fremstilling af ovne og køleanlæg og fremstilling af it-
udstyr og el-motorer. 
 
Branchegruppen engroshandel dækker over engroshandel med korn og foderstoffer, 
engroshandel med fødevarer og tobaksvarer, engroshandel med øvrige råvarer og en-
groshandel med maskiner og udstyr. 
 
Branchegruppen forretningsservice dækker over forskning og udvikling, rådgivende 
ingeniører og arkitekter og anden forretningsservice. 
 
De enkelte virksomheders branchekode i 2001 afgører, hvilken gruppe de tilhører, og 
de bliver holdt fast i denne gruppe i hele analyseperioden. Dermed er det de samme 
virksomheder, der bliver sammenlignet år for år. 
 
Fordelingen af virksomheder på brancher for henholdsvis projektgruppen og referen-
cegruppen er vist i tabel 11. Desuden er fordelingen for projektgruppen mht. parame-



 
Evaluering af innovationsloven    FOI    41 

teren eksport angivet. Det skal erindres, at denne gruppe er større end selve projekt-
gruppen. 
 
Tabel 11. Fordelinger af virksomheder på branchegrupper 
    
 
Branchegruppe 

 
Projektgruppen 

Projektgruppe mht. pa-
rameteren eksport 

 
Referencegruppen 

    
Primære erhverv 204 218 27.436 
Fødevarer 88 98 306 
Jern og metal 61 67 3.244 
Engroshandel 61 69 4.328 
Forretningsservice 47 53 5.962 
Øvrige 46 45 5.896 
    
I alt 507 553 47.172   

 
 
For at undersøge sammenligneligheden for projektgruppen og referencegruppen ses 
på den kumulative fordeling af de to gruppers egenkapital og opstartsdato i hhv. tabel 
12 og tabel 13. I tabel 12 angiver fx 1 pct.-fraktilen, at der er 1 pct. af virksomhederne 
i projektgruppen, der har en egenkapital lavere end -9.796.000 kr., mens 95 pct.-
fraktilen angiver, at der er 95 pct. af virksomhederne i projektgruppen der har en 
egenkapital under 360.168.000 kr. Tilsvarende angiver fx 5 pct.-fraktilen i tabel 13, at 
der er 5 pct. af virksomhederne i projektgruppen, der er opstartet før midten af 1962. 
 
Tabel 12. Den kumulative fordeling af virksomhedernes egenkapital i 1.000 kr. 
   
Fraktil\egenkapital Projektgruppen Referencegruppen 
   
95 pct. 360.168 10.732 
75 pct. 28.312 1.323 
50 pct. 4.720 273 
25 pct. 1.095 51 
5 pct. 37 -329 
1 pct. -9.796 -1.320   

 
 
Tabel 13. Den kumulative fordeling af virksomhedernes opstartsdato 
   
Fraktil\opstartsdato Projektgruppen Referencegruppen 
   
95 pct. Ultimo 2000 Ultimo 1998 
75 pct. Primo 1997 Medio 1993 
50 pct. Primo 1989 Medio 1986 
25 pct. Ultimo 1980 Ultimo 1977 
5 pct. Medio 1962 Medio 1967   

 



 
42    FOI    Evaluering af innovationsloven 

Det ses i tabel 12, at projektgruppen generelt har en større egenkapital end reference-
gruppen, men også at projektgruppen har en større negativ egenkapital (se 1 pct.-
fraktilen). 
 
Den aldersmæssige fordeling i projektgruppen og referencegruppen er forholdsvis 
ens. Virksomheder, der har fået støtte fra innovationsloven, er således ikke kun unge 
virksomheder, men har stort set samme alderssammensætning som virksomhederne i 
referencegruppen. 

3.2. Evalueringsmetode 

De undersøgte parametre er omsætning, årsværk, værditilvækst, produktivitet og eks-
port. Data om omsætning, årsværk, værditilvækst og eksport kommer fra Danmarks 
Statistik, mens produktiviteten udregnes som værditilvækst per årsværk. 
 
Årsværk er antal fuldtidsansatte på et år. Årsværk beregnes ud fra summen af alle an-
sattes ATP-indbetalinger for firmaet divideret med ATP-årsbidraget for en fuldtidsan-
sat. 
 
Værditilvæksten er defineret som virksomhedens omsætning (værdien af produktio-
nen) fratrukket vareforbruget til produktionen. Udviklingen i værditilvæksten i de 
virksomheder, som har modtaget støtte under innovationsloven, kan give en indikati-
on af, om de støttede virksomheder er blevet mere konkurrencedygtige i forhold til de 
virksomheder, som ikke har modtaget støtte (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 
2007). 
 
Produktiviteten er defineret som den genererede værditilvækst pr. årsværk. Produkti-
viteten er en indikator for, hvor effektiv virksomheden er, og dermed hvor god den er 
til at udnytte sine ressourcer. 
 
Det skal bemærkes, at der er tale om den direkte eksport i analysen. En stigende eks-
port betyder alt andet lige, at virksomheden er blevet mere konkurrencedygtig overfor 
udlandet. 
 
Parametrene undersøges ved at udregne middelværdien for hvert år i projektgruppen 
og i referencegruppen og derefter sammenligne resultaterne. Derudover udregnes den 
gennemsnitlige årlige vækst fra 2001 til 2006. For eksport er det den gennemsnitlige 
årlige vækst fra 2001-2007. 
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Data undersøges på to niveauer og sammenlignes, hvor værdien for 2001 er sat til in-
deks 100. Først på overordnet niveau, hvor hele projektgruppen og referencegruppen 
undersøges. Dernæst på underopdelt niveau, hvor projektgruppen og referencegrup-
pen sammenlignes i hver af de 5 nævnte branchegrupper. 
 
Ved opdeling af projektgruppen og referencegruppen efter størrelsen af omsætningen 
ses, at de to gruppers udvikling er stort set ens. Derfor er det fravalgt at basere regi-
sterundersøgelsen på størrelsesgrupper, og i stedet valgt en brancheopdeling. 
 
Årene 1999-2000 er medtaget i analysen for at se, om innovationsloven har givet et 
skift i udviklingen. 
 
Definitionen af værditilvækst i Danmarks Statistik har været igennem 3 faser fra 
1999-2000, 2001 og fra 2002 indtil nu. Derfor er værditilvæksten mange steder regi-
streret som 0 i 1999-2001, men ikke registreret fra 2002 og frem. Dette giver et spring 
i middelværdien fra 2001 til 2002, da de mange registreringer af en værditilvækst på 
nul gør middelværdien lavere i perioden 1999-2001. Det ses især inden for branche-
gruppen primære erhverv. For denne gruppe er der kun registreret værditilvækst for 
mellem 0 og 5 virksomheder per år i projektgruppen. Dette medfører, at nøgletallene 
for produktivitet også er mangelfulde. Da denne gruppe er klart den største, ses det 
også i det samlede resultat. 

3.3. Resultater 

I det følgende er udviklingen vist mellem projektgruppen og referencegruppen, både 
på overordnet niveau og på brancheniveau. De bagvedliggende nøgletal er vist i bilag 
F. 
 
Generelt, for alle parametre i denne analyse, er de absolutte værdier for projektgrup-
pen større end referencegruppen. Ved en sammenligning af projektgruppen og refe-
rencegruppen baseret på størrelsen af virksomhedernes omsætning ses, at de to grup-
per udvikler sig stort set ens. 
 
I de præsenterede figurer er parameterens middelværdi oftest sat til indeks 100 i 2001. 
Denne indeksering betyder, at projektgruppens parametre skal stige mere i absolut 
værdi end referencegruppens for at følge referencegruppens stigning. Det skyldes, at 
projektgruppens virksomheder generelt er større end dem, som er med i reference-
gruppen. 
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3.3.1. Overordnet resultat 

Det fremgår af figur 3.5, at udviklingen i omsætningen er forholdsvis ens for projekt-
gruppen og referencegruppen i første halvdel af perioden. Derimod stiger omsætnin-
gen mere for referencegruppen i slutningen af perioden. Dette skal ses i relation til, at 
den gennemsnitlige stigning per år for projektgruppen er 1.120.058 kr. og for referen-
cegruppen er 376.973 kr. 
 
Figur 14. Udvikling i omsætning 
 

 
 

 
 
Mht. antal årsværk ses en stigning for referencegruppen, hvorimod projektgruppen 
først stiger og derefter falder, jf. figur 15. Dette kan være et tegn på, at nye innovati-
onsprocesser og andre tiltag i virksomhederne i projektgruppen øger effektiviteten og 
dermed mindsker behovet for arbejdskraft i virksomhederne. Den gennemsnitlige 
vækst per år er cirka -1 for projektgruppen og cirka 0,025 for referencegruppen. 
 
Det fremgår af Økonomi- og Erhvervsministeriets registerundersøgelse, at stigningen 
i beskæftigelsen i referencegruppen er større end i den gruppe af virksomheder, som 
har opnået støtte under innovationsloven i perioden 2001-2005. Det nævnes dog også 
her, at det ikke nødvendigvis skyldtes et fald i de støttede virksomheders evne til at 
præstere, idet de i stedet kan være blevet bedre til at udnytte deres ressourcer, jf. 
Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007: 11). 
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Figur 15. Udvikling i årsværk 
 

 
 

 
 
Ved værditilvækst er der et stort spring fra 2001 til 2002, som vist i figur 16. Dette 
skyldes, at mange virksomheder, der har registreret eksport som værende 0 i 1999-
2001, fra 2002 ikke har registreret eksport. Det antages, at årsagen er en ny definition 
af værditilvækst i Danmarks Statistiks firmastatistik. Dette knæk forekommer derfor 
også ved produktivitet, da denne er defineret ud fra værditilvæksten. Referencegrup-
pen ligger klart højere end projektgruppen i årene efter 2002. Dette skal ses i relation 
til, at den gennemsnitlige årlige vækst fra 2001 til 2006 er 8.058.250 kr. for projekt-
gruppen og 528.302 kr. for referencegruppen. 
 
 
Figur 16. Udvikling i værditilvækst 
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Økonomi- og Erhvervsministeriets analyse af værditilvæksten viser, at udviklingen i 
projektgruppen og referencegruppen er forholdsvis ens i perioden 2001-2005. Dog er 
udviklingen mest positiv for projektgruppen indtil 2005, hvor referencegruppens stig-
ning i værditilvæksten overhaler projektgruppens. Set samlet er der således en tendens 
til, at virksomheder, som har modtaget støtte til enkeltvirksomhedsprojekter under in-
novationsloven, klarer sig bedre end virksomheder, som ikke har fået innovationsstøt-
te, Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007: 9). 
 
Produktiviteten er et godt mål for, om virksomhederne er lige gode til at udnytte deres 
ressourcer (figur 17). Da produktiviteten er stort set ens for projektgruppen og refe-
rencegruppen, kunne man sige, at der ingen effekt har været her. Her skal det dog 
bemærkes, at produktiviteten for referencegruppen falder i 2006, hvorimod den stiger 
for projektgruppen. 
 
Figur 17. Udvikling i produktivitet 
 

 
 

 
 
Ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriets registerundersøgelse er der ikke belæg for at 
sige, at de virksomheder, som har modtaget støtte under innovationsloven, har haft en 
bedre produktivitetsudvikling end referencegruppen af virksomheder, som ikke har 
modtaget støtte i perioden 2001-2005. Omvendt er der heller ikke noget som tyder på, 
at de støttede virksomheder har haft en dårligere produktivitetsudvikling end referen-
cegruppen, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007: 11). 
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Bortset fra et fald i 2002 for projektgruppen følges de to grupper pænt ad, når det 
gælder udviklingen i eksporten (figur 18). Referencegruppen har dog den største stig-
ning, men det skal ses i relation til, at den gennemsnitlige årlige stigning for projekt-
gruppen er 1.112.349 kr. og for referencegruppen 88.423 kr.  
 
Figur 18. Udvikling i eksport 
 

 
 

 
 
Ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriets registerundersøgelse har virksomheder, der 
deltager i enkeltvirksomhedsprojekter, haft en væsentligt dårligere udvikling i ekspor-
ten end virksomhederne i referencegruppen i perioden 2001-2005. Det nævnes dog 
samtidigt, at datagrundlaget for eksporten er behæftet med usikkerhed, idet det kun 
har været muligt at aflæse den direkte eksport. Den eksport, der er foregået gennem 
grossistled, er ikke med i datagrundlaget, Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007: 
10). 
 
Det skal bemærkes, at udviklingen i eksporten, som der er fundet frem til i Økonomi- 
og Erhvervsministeriets registerundersøgelse, og som kun er for enkeltvirksomheds-
projekter, næsten er identisk med den fundne udvikling i eksporten for projektgruppen 
her, som indeholder virksomheder, der har deltaget i begge typer samarbejdsprojekter. 
 
En mulig forklaring på den manglende innovationseffekt for projektgruppen kan være 
tidshorisonten. I denne undersøgelse indgår seks år, som skal ses i forhold til, at man i 
innovationsloven prioriterer projekter med forventede effekter inden for en 5-årig ho-
risont. Det betyder, at alle effekterne i mange af virksomhederne i projektgruppen 
endnu ikke har materialiseret sig. Sagt på en anden måde: Der er udgifter på kort bane 
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og effekter på lang bane. Der er en indkøringsfase for projektinnovationerne, som skal 
overstås, før effekterne kommer til udtryk. 

3.3.2. Primære erhverv 

Figur 19. Udvikling i omsætning, årsværk, værditilvækst, produktivitet og eksport 
for branchegruppen primære erhverv 
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Denne branchegruppe er den største og udgør cirka 40 pct. af hele datasættet. Resulta-
terne for denne gruppe er derfor dem, der ses tydeligst i den samlede analyse. Umid-
delbart er det også denne gruppe, der har gjort størst fremskridt, og det er de andre 
grupper, der trækker dette resultat ned i den samlede analyse. 
 
Det ses, at omsætningen er støt stigende for projektgruppen, og den ligger klart over 
referencegruppen fra 2002 og fremefter. Før 2001 har gruppen haft en lavere stigning 
end referencegruppen, men efter 2002 er stigningen større. 
 
Antal årsværk ligger generelt over referencegruppen og har en stigning i 2004 efter-
fulgt af et fald i 2005. Referencegruppen og projektgruppen ligger på samme niveau i 
2006, men den gennemsnitlige årlige vækst er positiv for projektgruppen på 0,025 og 
negativ for referencegruppen på -0,00199. 
 
Værditilvækst og produktivitet i denne gruppe skal fortolkes med stor forsigtighed. 
Som nævnt tidligere i den samlede analyse er der en stor stigning fra 2001 til 2002, og 
stigningen kommer fra de primære erhverv. Alle virksomhederne i projektgruppen har 
registreret værditilvækst som 0 i 1999-2001, og i 2002-2006 har kun 0-5 virksomhe-
der i projektgruppen registreret en værditilvækst, og disse er alle forskellige fra nul. 
Tilsvarende for referencegruppen har stort set alle virksomheder i 1999-2001 registre-
ret værditilvækst, og i 2002-2006 har kun mellem 127 og 627 virksomheder registre-
ret værditilvæksten ud af 27.436 virksomheder. På nær en stor afvigelse i 2003 følger 
disse to grupper dog pænt hinanden mht. værditilvækst.  
 
Ovenstående begrænsninger i datasættet mht. værditilvækst afspejler sig i produktivi-
teten, da denne afhænger af værditilvæksten. 
 
For eksport ses, at projektgruppen har haft en kraftig stigning fra 2002-2007. Dette 
kan tolkes som en innovationseffekt, men det ses også, at referencegruppen relativt 
set har haft en næsten lige så kraftig stigning. Man skal dog huske her, at stigningen 
for projektgruppen i kroner er langt større end for referencegruppen. Den gennemsnit-
lige årlige vækst for projektgruppen er 103.906 kr. og for referencegruppen 3.604 kr. 
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3.3.3. Fødevarer 

Figur 20. Udvikling i omsætning, årsværk, værditilvækst, produktivitet og eksport 
for branchegruppen fødevarer 
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Det ses for alle parametrene, at projektgruppen og referencegruppen følges pænt ad. 
Den største forskel er for eksporten, hvor projektgruppen ligger nogenlunde stabilt 
hele perioden, mens referencegruppen stiger støt fra 2004 og fremefter. 
 
For parametrene eksport, produktivitet og årsværk har projektgruppen haft et decide-
ret fald fra 2001-2006, mens referencegruppen har haft et lille fald i årsværk og stig-
ning i eksport og produktivitet. Både for eksport og produktivitet er faldet ved at ven-
de sig til en stigning for projektgruppen. 
 
Projektgruppen har haft en lille stigning i omsætningen fra 2001 til 2006, hvor refe-
rencegruppen har haft en større stigning. Den gennemsnitlige årlige absolutte stigning 
er dog størst for projektgruppen. 
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3.3.4. Jern og metal 

Figur 21. Udvikling i omsætning, årsværk, værditilvækst, produktivitet og eksport 
for branchegruppen jern og metal 
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Der er en klar stigning over tid for alle parametrene undtagen antal årsværk. Det ses, 
at antal årsværk falder over tid både for projektgruppen og referencegruppen, men i 
perioden 2002-2006 falder den relativt mere for referencegruppen end for projekt-
gruppen.  
 
Både når det gælder omsætning og værditilvækst ses en klar stigning for begge grup-
per. Dog er stigningen størst for projektgruppen.  
 
Når det gælder produktivitet følges de to grupper pænt ad. Projektgruppen har nogle 
stigninger og fald, som referencegruppen undgår, og i 2006 er produktiviteten stort set 
ens. 
 
Hvad angår eksport er der en tydelig stigning i begge grupper i perioden 2004-2007. 
Referencegruppen stiger lidt mere relativt, men den gennemsnitlige årlige stigning er 
størst for projektgruppen. 
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3.3.5. Engroshandel 

Figur 22. Udvikling i omsætning, årsværk, værditilvækst, produktivitet og eksport 
for branchegruppen engroshandel 
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For denne gruppe har der i projektgruppen været en drastisk nedgang i omsætning, 
antal årsværk og værditilvækst fra 2002 til 2003, som referencegruppen har undgået. 
For projektgruppen er omsætningen derefter steget igen, hvorimod antal årsværk og 
værditilvækst er faldet yderligere. 
 
Produktiviteten har også for projektgruppen haft et lille fald fra 2002 til 2003, men er 
derefter steget og overstiger produktiviteten for referencegruppen i slutningen af peri-
oden. 
 
Eksporten har for begge grupper været stigende. For projektgruppen har eksporten 
ligget stabilt fra 2001-2004, men er herefter begyndt at stige igen. Eksporten stiger og 
falder stort set ens for begge grupper, men referencegruppen klarer sig bedst. 
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3.3.6. Forretningsservice 

Figur 23. Udvikling i omsætning, årsværk, værditilvækst, produktivitet og eksport 
for branchegruppen forretningsservice 
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For omsætning, årsværk, værditilvækst og eksport har projektgruppen oplevet et fald 
fra 1999 til 2001 efterfulgt af større eller mindre stigninger i resten af årene. 
 
Omsætningen for referencegruppen stiger kraftigt fra 2004 og frem, hvorimod den 
ligger stille for projektgruppen. Denne tendens går igen ved årsværk. 
 
Fra 2001 følger de to grupper hinanden pænt mht. værditilvækst indtil 2004, hvor 
værditilvæksten først stiger og derefter falder for referencegruppen, mens den ligger 
stabilt for projektgruppen. 
 
Hvad angår produktivitet, følges de to grupper igen pænt, men projektgruppen klarer 
sig bedst. 
 
Mht. eksport er der efter faldet frem til 2001 en stigning i projektgruppens eksport 
frem til 2007. Projektgruppen klarer sig således bedst og til sidst med en stigning på 
150 procentpoint mere end referencegruppen. 
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3.3.7. Enkeltvirksomhedsprojekt vs. samarbejdsprojekt 

Figur 24. Udvikling i omsætning, årsværk, værditilvækst, produktivitet og eksport 
for branchegruppen enkeltvirksomhedsprojekter vs. samarbejdsprojek-
ter 
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Som nævnt har Økonomi- og Erhvervsministeriet i en tidligere undersøgelse af inno-
vationsloven kun set på enkeltvirksomhedsprojekter (Økonomi- og Erhvervsministe-
riet, 2007). I denne registerundersøgelse undersøges både enkelt- og samarbejdspro-
jekter. Derfor er der også set på sammenhængen mellem disse to projekttyper. Samar-
bejdsgruppen vil være de virksomheder, som har deltaget i samarbejdsprojekter, og 
enkeltvirksomhedsgruppen vil være de virksomheder, der har deltaget i enkeltvirk-
somhedsprojekter. En virksomhed kan godt være med i begge grupper, hvis virksom-
heden både har deltaget i et samarbejdsprojekt og i et enkeltvirksomhedsprojekt. Det 
skal yderligere bemærkes, at de absolutte værdier for parametrene generelt er lavere 
for virksomheder i enkeltvirksomhedsgruppen, da disse virksomheder som hovedre-
gel er mindre end de virksomheder, der deltager i samarbejdsprojekter. 
 
For omsætning, værditilvækst, produktivitet og eksport ses, at enkeltvirksomheds-
gruppen ligger højere end samarbejdsgruppen, dvs. virksomheder i enkeltvirksom-
hedsgruppen har udviklet sig bedre og hurtigere end virksomhederne i samarbejds-
gruppen. Mht. årsværk følges de to grupper derimod pænt ad fra 2001. 
 
Som nævnt i Økonomi- og Erhvervsministeriets undersøgelse kan dette skyldes at ef-
fekterne af enkeltvirksomhedsprojekterne vurderes at materialisere sig tidligere end i 
samarbejdsgruppen, Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007: 4). 

3.4. Validering 

Data fra FødevareErhverv er blevet koblet sammen med data fra Danmarks Statistik. 
På denne måde er blandt andet virksomhedernes navne og cvr-numre blevet anonymi-
seret. Alle virksomheder i referencegruppen er også anonymiseret, og det har derfor 
ikke været muligt at udvælge eller fravælge specifikke virksomheder. 
 
Virksomhederne til referencegruppen er blevet valgt ved at udelukke de virksomhe-
der, der havde en omsætning på over 300 millioner eller over 250 fuldtidsansatte. 
Derudover er de virksomheder fravalgt, som ikke deler branche med virksomheder fra 
projektgruppen. De resterende virksomheder blev til referencegruppen på 47.172 
virksomheder i alt. 
 
På denne måde er virksomhederne til referencegruppen valgt så objektivt som muligt 
og er et repræsentativt udsnit af hele populationen. 
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I Økonomi- og Erhvervsministeriets undersøgelse af innovationsloven har de kun set 
på virksomheder, der har deltaget i enkeltvirksomhedsprojekter. Denne undersøgelse 
har analyseret både enkeltvirksomheds- og samarbejdsprojekter. Det giver et bredere 
vurderingsgrundlag.  

3.5. Anbefalinger 

Registerundersøgelser til effektmåling på innovationsområdet forudsætter,  
− At det er muligt at identificere og udvælge en sammenlignelig referencegruppe, 

som har samme forløb, struktur og karakteristika som analysegruppen 
− At ændringerne i den analyserede gruppe har en så relativ størrelse, så de potenti-

elt kan påvirke de målte parametre signifikant 
− At tidsperioden for de potentielle påvirkninger er kendt og kan defineres i sam-

menligningerne 
− At det er muligt at isolere og fjerne andre påvirkninger, som kan sløre billedet 
− At mulige lags, indkøringsperioder m.m. er kendte og kan indarbejdes i sammen-

ligningerne. 
 
Generelt er det vanskeligt at opfylde alle disse forudsætninger. Såfremt man fremover 
ønsker at gennemføre registerundersøgelser anbefales det derfor, at man allerede ved 
etableringen af en ny ordning laver en plan for gennemførelsen af den senere register-
undersøgelse. Denne plan bør bl.a. indeholde en vurdering af sammenhængene mel-
lem indsats og effekter samt retningslinjer for en løbende dataindsamling. Ikke mindst 
en systematisk og målrettet indsamling af data er helt central for at lave brugbare re-
gisterundersøgelser. 

3.6. Delkonklusioner 
Samlet set for alle virksomheder kan det på baggrund af registerundersøgelsen kon-
kluderes at 
 
− Generelt ligger projektgruppen i alle parametre på nær produktivitet højere i ab-

solut værdi end referencegruppen 
− Generelt ikke stor afvigelse fra referencegruppen. Hverken negativt eller positivt 
− Variation i antal årsværk kan skyldes mere effektive processer med brug for min-

dre mandskab/arbejdskraft 
 
Ud fra de gennemførte registerundersøgelser på brancheniveau kan det konkluderes at 
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− Primære erhverv 

• Udgør cirka 40 pct. af hele datasættet 
• Stigning i omsætning for projektgruppen i forhold til referencegruppen 
• Lille stigning i antal årsværk for projektgruppen. Referencegruppen har et 

fald 
• Stor stigning i eksport for projektgruppen, større end for referencegruppen 

 
− Fødevarer 

• Fald i antal årsværk, lidt mere end for referencegruppen 
• Værditilvækst følger referencegruppen 
• Stabil eksport. Referencegruppen har større vækst i eksport 

 
− Jern og metal 

• Stigning i omsætning. Lidt mere end referencegruppen 
• Fald i årsværk, men referencegruppens fald er større 
• Stigning i værditilvækst. Mere end referencegruppen 

 
− Engroshandel 

• Stort fald i omsætning frem til 2003 og herefter stigning. Referencegruppen 
har ikke dette fald 

• Årsværk falder frem til 2003, men er ellers stabilt. Referencegruppen har ik-
ke dette fald 

• Eksport stiger. Følger referencegruppen nogenlunde 
 
− Forretningsservice 

• Fald fra 1999-2001 i omsætning, årsværk, værditilvækst og eksport. Derefter 
stigning 

• Efter 2001 følges referencegruppens udvikling nogenlunde 
• Vækst i produktivitet. Mere end referencegruppen 
• Vækst i eksport. 150 procentpoint mere i 2007 for projektgruppen end refe-

rencegruppen. 
 
På baggrund af analysen af enkeltvirksomhedsprojekter og samarbejdsprojekter kan 
det konkluderes at 
 
− Virksomheder der har deltaget i enkeltvirksomhedsprojekter udvikler sig hurtige-

re end virksomheder der har deltaget i samarbejdsprojekter. 
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Bilag A 

Fødevareøkonomisk Institut 
Afdelingen for Produktion og Teknologi 
Den 27. januar 2009 
 
Evaluering af innovationsprojekter: 
- forslag til gennemførelse af fase 2  
 
Baggrund 
DFFE har anmodet Fødevareøkonomisk Institut, afdelingen for Produktion og Tekno-
logi, om at udvikle et værktøj til evaluering af innovationsprojekter. Det oprindelige 
udviklingsprojekt bestod af tre faser omfattende1:   

1. metodisk udvikling (er afsluttet maj 2008); 
2. pilotprojekt (senest 1. april 2009); og 
3. udarbejdelse af brugermanual og afrapportering (sidst i 2009) 

 
Fase 1 blev formelt afsluttet med aflevering af en udredningsrapport til DFFE i maj 
2008 med titlen: Udvikling af et evalueringsværktøj til innovationsprojekter.2 Rappor-
ten indeholder en beskrivelse af principper og kravene til en metode, som kan evalue-
re effekterne af innovationsprojekter i jordbrugs- og fødevareindustrien, ligesom rap-
porten beskriver en regnearksmodel, som kan håndtere og analysere data i evalue-
ringsprocessen.  
 
Dette notat indeholder en beskrivelse af anden fase i udviklingsprojektet, som forven-
tes startet den 26. januar 2009.  
  
Formål med fase 2 
Efter aftale med DFFE er formålet med fase 2 blevet ændret i forhold til den oprinde-
lige projektplan, idet man nu ønsker dels at teste den udviklede regnearksmodel, dels 
at få tilvejebragt en effektevaluering af innovationsloven i henhold til lovovervåg-
ningsprogrammet. Ifølge dette program skal innovationsloven effektvurderes i som-
meren 2009. 
 

                                                 
1 De tre faser fremgår af et notat sendt til DFFE den 10. marts 2008 med titlen: Evaluering af inno-

vationsprojekter: forslag til metodegrundlag. 
2 Efter aftale med DFFE planlægges rapporten udgivet som Working Paper fra FOI. 
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Metodegrundlag  
Metodegrundlaget er baseret på case-studier af en række udvalgte innovationsprojek-
ter. For hvert case omfatter FOI’s opgaver: 

• indsamling og behandling af spørgeskemaer og andre data fra den/de virk-
somhed/er i caset, der har opnået støtte til et innovationsprojekt 

• indsamling og behandling af spørgeskemaer og andre data fra en gruppe af 
virksomheder, som har modtaget afslag på/ikke har søgt om støtte til innova-
tionsaktiviteter, og derfor skal indgå i en referencegruppe  

• etablering af et ekspertpanel, som skal tilvejebringe branchevurderinger, der 
skal indgå i den samlede evalueringsproces  

• revision af regnearksmodel og tilhørende spørgeskemaer mv. i forhold til de 
indhøstede erfaringer 

 
Databehov  
Efter aftale med DFFE skal det tilstræbes at gennemføre op til 50 case-studies. Det 
endelige antal case analyser vil dog afhænge af, hvor omfattende arbejdet viser sig at 
være. De gennemførte case analyser vil omfatte såvel projekter, der har opnået støtte 
til innovation, som innovationsprojekter, som har fået afslag på eller ikke har søgt om 
støtte. FOI udvælger et repræsentativt udsnit af projekter til effektevalueringen. Ud-
vælgelsen sker på baggrund af en oversigtsliste over projekterne udarbejdet af DFFE.  
Endvidere skal DFFE: 

• fremsende ansøgningsskemaer, afrapporteringer og andre relevante oplysnin-
ger til FOI 

• orientere virksomheden/-erne om, at de må forventes at skulle bidrage med 
supplerende data til effektevalueringen 

  
Udover indsamling af projekt-, virksomheds- og branchedata skal der skaffes oplys-
ninger til en modelkalibrering. Det drejer sig om: 

• valg af vægtning i modelberegningerne 
• navne på personer, der kan indgå i modellens ekspertpanel 

 
Der nedsættes en styregruppe med 4-5 medlemmer fra DFFE og 2-3 fra FOI. Styre-
gruppens opgave er at følge analysearbejdet og drøfte problemstillinger af relevans 
for gennemførelse af case-studier og beregninger mv.   
   
Udbytte 
Der udarbejdes en rapport til DFFE på 20-30 sider, inkl. sammendrag med hovedkon-
klusioner, som får følgende overordnet indhold: 
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• formål og afgrænsning 
• metode- og datagrundlag 
• resultater fra de gennemførte case-studie  
• vurdering af evalueringsmetoderne  
• anbefalinger til organisering af det videre arbejde med evaluering af innova-

tionsprojekter 
 
Forslag til deadlines i arbejdsfase 2 
Projektudvælgelse og – datafremskaffelse (DFFE)  1. februar 2009  
Modelkalibrering (DFFE/FOI)   15. februar 2009 
Case-studier (FOI)    1. maj 2009 
Aflevering af rapportudkast (FOI)  15. maj 2009 
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Bilag B 

Fødevareøkonomisk Institut 
Afdelingen for Produktion og Teknologi 
Den 27. januar 2009 
 
Evaluering af innovationsprojekter: 
- forslag til gennemførelse af statistisk registerundersøgelse af Innova-
tionsloven  
 
Baggrund 
I forbindelse med en effektevaluering af Innovationsloven har DFFE anmodet Føde-
vareøkonomisk Institut, afdelingen for Produktion og Teknologi om at gennemføre en 
statistisk registerundersøgelse af Innovationslovens effekter.   
    
Formål 
Dette notat indeholder en beskrivelse af indholdet i en statistisk registerundersøgelse. 
Formålet med registerundersøgelsen er at få et bredere kvantitativt grundlag for at 
vurdere effekterne af Innovationsloven i forhold til et udvalgt referenceniveau. Un-
dersøgelsen skal bl.a. anvendes i forhold til lovovervågningsprogrammet. Ifølge dette 
program skal innovationsloven effektvurderes i sommeren 2009. 
 
Registerundersøgelsen udgør en supplerende undersøgelse til den detaljerede effekt-
evaluering, som gennemføres for en udvalgt gruppe af innovationsprojekter, der har 
søgt om støtte i henhold til Innovationsloven.  
 
Metodegrundlag  
Metodegrundlaget er baseret på statistiske analyser af data fra især FødevareErhverv, 
Fødevareøkonomisk Institut og Danmarks Statistik. Metodegrundlaget omfatter:  

• udarbejdelse af metode- og datagrundlag, herunder valg af statistiske metoder 
og analysekriterier 

• udtræk og dokumentation af data fra databaser i FødevareErhverv, Fødevare-
økonomisk Institut og Danmarks Statistik 

• statistiske analyser af udvalgte referencegrupper 
• statistiske analyser af virksomheder som har modtaget støtte i henhold til In-

novationsloven  
• sammenligning og vurdering af resultaterne af de statistiske analyser 
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Databehov  
Registerundersøgelsen gennemføres på grundlag af projektdata fra administrationssy-
stemet i FødevareErhverv, landbrugs-, gartneri- og fiskeristatistikken på Fødevare-
økonomisk Institut og registerdata fra databaser i Danmarks Statistik. Analyseperio-
den omfatter så vidt muligt hele perioden, hvor Innovationsloven har været gældende, 
dvs. perioden 2001-2008.    
 
Der nedsættes en styregruppe med 4-5 medlemmer fra DFFE og 2-3 fra FOI. Styre-
gruppens opgave er at følge analysearbejdet og drøfte problemstillinger af relevans 
for gennemførelsen af dataudvælgelse og beregninger mv.   
 
Udbytte 
Der udarbejdes en rapport til DFFE på 10-20 sider, inkl. sammendrag med hovedkon-
klusioner, som får følgende overordnet indhold: 

• formål og afgrænsning 
• metode- og datagrundlag 
• resultater fra de gennemførte analyser  
• vurdering af resultaterne  

 
Forslag til deadlines 
Metode- og datagrundlag (FOI)  1. marts 2009  
Datafremskaffelse (DFFE/FOI)  1. april 2009 
Statistiske analyser (FOI)   15. maj 2009 
Aflevering af rapportudkast (FOI)  15. maj 2009 
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Bilag C 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
 
Brev til virksomheder fra FødevareErhverv 
 
Evaluering af projekter under innovationsloven. 
 
Fødevareministeriet har besluttet at evaluere effekterne af innovationsloven for perio-
den 2001-2009, og evalueringen bliver gennemført i foråret 2009. Formålet er at sikre 
fortsat kvalitet og relevans af ministeriets innovationsordning. 
 
Jeres virksomhed har deltaget i et eller flere projekter under innovationsloven, og I er 
derfor udvalgt til evaluering i forhold til lovens effekter. Vi håber, at jeres deltagelse i 
evalueringen kan medvirke til, at ministeriet bliver endnu bedre til at fokusere indsat-
sen på innovationsområdet til glæde for det danske erhverv og samfund. 
Evalueringen af effekterne af innovationsloven, og herunder de enkelte projekter, fo-
retages under ledelse af seniorrådgiver Henning Otte Hansen, fra Fødevareøkonomisk 
Institut, Københavns Universitet. 
 
Fødevareøkonomisk Institut vil få adgang til slutrapporter m.v. fra projekterne, men 
det forventes desuden, at det skriftlige materiale følges op af mundtlige interviews. 
Fødevareøkonomisk Institut vil derfor rette henvendelse til jer med henblik på et in-
terview i forhold til lovens effekter afledt af netop jeres projekt eller projekter. De 
mundtlige interviews vil blive gennemført i perioden marts-april 2009. 
 
De virksomheder, der kontaktes i forhold til evalueringen, er udvalgt tilfældigt af Fø-
devareøkonomisk Institut med henblik på at sikre et repræsentativt udsnit af projekter 
fordelt på de konkrete formål under loven. Alle virksomhedsspecifikke data i evalue-
ringen bliver anonymiseret. De virksomheder, som deltager i undersøgelsen, vil efter-
følgende få en kort skriftlig vurdering af deres innovationsaktiviteter i forhold til gen-
nemsnittet af gruppen. 
 
Vi håber meget, at I vil bidrage med supplerende oplysninger om jeres projekt eller 
projekter samt bidrage med ris og ros i forhold til loven. Det er vores forhåbning og 
intention, at vi på dette grundlag kan skabe bedre forudsætninger for det danske føde-
vareerhverv. 
Hvis der er spørgsmål vedrørende evalueringen, kan der rettes henvendelse til Hen-
ning Otte Hansen på tlf. 35333432 eller via mail, hoh@foi.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Anders Larsen 
 
Cc. Henning Otte Hansen 

mailto:hoh@foi.dk�
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Bilag D 

Brev til virksomheder fra Fødevareøkonomisk Institut 
 
Evaluering af projekter under innovationsloven. 
Som I har fået meddelelse om for nogle dage siden, har Fødevareministeriet besluttet 
at evaluere effekterne af innovationsloven for perioden 2001 – 2009 af ministeriets 
innovationsordning.  
 
Jeres virksomhed har deltaget i et eller flere projekter under innovationsloven, og I er 
derfor udvalgt til evaluering i forhold til lovens effekter. Evalueringen af effekterne af 
innovationsloven, og herunder de enkelte projekter, foretages Fødevareøkonomisk 
Institut, Københavns Universitet. Det er på mange måder et nyt og spændende initia-
tiv, som forhåbentligt kan være til gavn for både erhverv og samfund fremover. Vi 
håber, at vi med denne undersøgelse kan være med til at effektivisere og målrette 
fremtidige ordninger på området. 
 
Vi har på Fødevareøkonomisk Institut allerede fået adgang til slutrapporter m.v. fra 
projekterne, men derudover har vi udarbejdet en række spørgsmål, som vi gerne vil 
stille til de udvalgte virksomheder. Formålet er at undersøge, om der har været en ef-
fekt (virkning) af innovationslovens støtte til virksomheder. 
 
Spørgsmålene – samt en vejledning – er vedlagt. I må gerne selv udfylde skemaet og 
returnere det. I er også altid velkomne til at kontakte undertegnede, hvis der er 
spørgsmål eller lignende. Jeg tager også meget gerne ud til jer, hvis det er nemmest at 
udfylde skemaet ”på tomandshånd”, så vi kan udfylde skemaet i fællesskab. En elek-
tronisk udgave af spørgeskemaet – et Excel-regneark – kan også fremsendes. 
 
Når den samlede undersøgelse er færdig, kan vi sende jer den samlede rapport samt 
jeres virksomheds placering i forhold til 50-60 andre udvalgte virksomheder i agro- 
og fødevarebranchen. 
Vi vil kontakte jer inden for den næste uges tid for at følge op på brevet og samtidig 
høre, om der er brug for et møde på jeres virksomhed. I må også selv meget gerne 
melde tilbage inden da. Vi vil meget gerne have svarene retur inden for 2 uger. 
 
På forhånd mange tak. 
Med venlig hilsen 
Henning Otte Hansen 
Seniorrådgiver, PhD, cand. agro. & merc. 
Fødevareøkonomisk Institut 
Københavns Universitet 
Rolighedsvej 25 
1958 Frederiksberg C 
Tlf. 35 33 34 32 
Mobil 30 61 22 87 
E-mail: hoh@foi.dk 
 
Vedlagt: 
Vejledning 
4 siders spørgeskema 

mailto:hoh@foi.dk�
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Bilag E 

Vejledning 
Generelt 
Undersøgelsen skal vise de mulige effekter, som innovationsindsatsen har og har haft. 
Effekterne kan være både interne i virksomheden, og eksterne, d.v.s. der er en virk-
ning på kunder, forbrugere, leverandører m.m. 
 
I undersøgelsen sammenlignes en række forhold 2 år før ansøgningen om innovation 
blev godkendt med de seneste 2 års udvikling. Dermed ses på forholdene før og efter 
innovationsprojektet er gennemført. 
 
       2 år før ansøgningen                                                                    Seneste 2 år 
 
 
1                   2                3                4                   5                 6               7                8 år 
          I dag 
 
Hvis innovationsprojektet først er gennemført for nylig, er der måske ikke to hele år 
efter afslutningen af innovationsprojektet. I så fald ses der blot på den del af perioden, 
som ligger efter afslutningen - d.v.s. mindre end to år. 
 
Forholdene efter innovationsprojektet skal alene ses i relation til de direkte eller in-
direkte virkninger af innovationen. Hvis f.eks. virksomheden er fusioneret i perio-
den og dermed har fået en langt større omsætning, sammenlignes omsætningen før 
innovationsprojektet med omsætningen efter - men fratrukket den omsætningsstigning 
som skyldes fusionen. Det er dermed alene den omsætningsstigning, som direkte 
eller indirekte skyldes den pågældende innovationsindsats, som anføres efter in-
novationsprojektet. 
 
Der skelnes ofte mellem 
- Produkter (nye produkter) 
- Processer (nye metoder, nye teknikker m.m.) 
 
I flere tilfælde vil spørgsmålene være irrelevante, eller svarene vil være, at der ingen 
effekt er. 
- Hvis innovationen er en ny metode eller teknik, bliver der ikke markedsført et nyt 

produkt 

 
Innovationsprojekt 
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- Hvis innovationen er et nyt produkt med særlige egenskaber, er der måske ingen 
effekter på f.eks. det fysiske miljø 

- Hvis formålet med innovationen var at højne sundhed eller kvalitet, er der ingen 
umiddelbar indkøbsbesparelse for forbrugerne. 

 
Hvis de eksakte tal ikke findes - eller er svære at skaffe - vil det være værdifuldt blot 
at angive niveauet i sidste kolonner (seneste 2 år), hvor niveauet i første kolonner (2 
år før ansøgningen) = 100. 
 
Hvis man fx ved, at innovationen har skabt 20 pct. flere arbejdspladser, skriver man 
blot hhv. 100 og 120. 
 
Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt. 
 
Specifikt 
 
1.1. Innovationsoutput.  
 
Man skal her også angive, hvor “unik” innovationen er: Det mest unikke er, når pro-
dukterne er helt nye i verden - mindre unikt når de er nye på det pågældende marked, 
og mindst unik, når det er nye innovationer for virksomheden. 
 
2.1.2 og 2.1.2. 
Angiv et skøn for den årlige procentvise vækst i salg, priser m.m. før og efter innova-
tionen. Hvis innovationen har haft en effekt, kan vækstraterne være højere i den sidste 
periode. 
 
1.3.2.6 - 1.3.2.16:  
Der sættes 2 markeringer pr. linie: X for perioden før innovationen og O for perioden 
efter innovationen. 
 
2.1.2. En innovation kan være til gavn for forbrugerne og leverandører på flere måder: 
- Billigere maskiner, inventar m.m. - mindre investeringsudgifter 
- Mere effektive, omkostningsbesparende maskiner m.m. - færre løbende udgifter 
- Produkterne kan sælges billigere - billigere salgspriser. 
 
2.2.1.6. Her kan man anføre de konkrete virksomheder, som man samarbejder med 
(valgfrit). 
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2.3.2.1. Antal af anmeldte klager fra naboer i forbindelse med larm, lugt eller andre 
gener i lokalmiljøet. 
Niveauet i de seneste 2 år angives som konsekvens af innovationen. Hvis innovatio-
nen har reduceret klagerne med 10 pct., mens at en uafhængig fabriksudvidelse har 
øget klagerne med 30 pct., anføres, at klagerne er faldet med 10 pct. 
 
2.4. Innovationsprojektets samlede betydning for virksomhedens konkurrenceevne og 
fremtidige indtjening.  
Her vurderes de samlede positive og negative effekter af innovationsprojektet på langt 
sigt - og betydningen for virksomheden beskrives. 
 
Hvad kunne en konkurrentvirksomhed tænkes at ville betale for alle de fordele, som 
innovationsprojektet har medført og vil medføre fremover? 
Her skønnes, hvad en identisk konkurrent kunne tænkes at ville betale for den samle-
de værdi af innovationsprojektet. Der kan i sagens natur kun gives et groft skøn. 
 
Separat side: 
Lav en liste over din virksomheds produktinnovationer i løbet af de forgangne 2 år 
Lav en liste over din virksomheds procesinnovationer i løbet af de forgangne 2 år 
 
Listen skal blot være en kortfattet liste over virksomhedens innovationer i løbet af de 
seneste 2 år. Innovationsaspektet (nyhedsværdien) beskrives kort. 
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Tabel  
 
FOI  
30. 
marts

Gennem de sidste 
2 år før ansøgning

Gennem de 
sidste 2 år

1 Inden for virksomheden Direkte eller in-

1.1 Innovationsoutput direkte som følge af 
innovationsprojektet

Antal nye i 
verden

Antal nye på 
markedet

Antal nye for 
virksomheden

1.1.1 Antal innovationer
1.1.1.1 Antal nye produkter introduceret hvoraf
1.1.1.2 Antal nye produkter med signifikante forbedringer i kvalitet eller funktionalitet for kunderne hvoraf
1.1.1.3 Antal nye produkter med signifikant bedre produktinformation for forbrugerne hvoraf
1.1.1.4 Antal nye produkter eller processer med signifikante forbedringer m.h.t miljø og husdyrvelfærd hvoraf
1.1.1.5 Antal nye produkter eller processer med signifikante forbedringer m.h.t natur og ressourcegrundlag hvoraf
1.1.1.6 Antal nye produkter eller processer med signifikante forbedringer m.h.t spisekvalitet, sporbarhed eller kvalitetssikring hvoraf
1.1.1.7 Antal nye produkter med signifikante forbedringer i kvalitet eller funktionalitet for kunderne hvoraf
1.1.1.8 Antal  processer eller produkter inden for anvendelse af non-food hvoraf
1.1.1.9 Antal omkostningsreducerende processer hvoraf

1.1.1.10 Antal ændringer af processer som  har øget ledelsen/funktionaliteten/fleksibiliteten internt i virksomheden hvoraf

1.1.2 Innovationens kommercialisering  og succes
1.1.2.1 % af salg som kommer fra nye (<2 år) produkter
1.1.2.2 % af proces medarbejdere som benytter nye (<2 år) processer
1.1.2.3 % af nye produkter som kan betragtes som "kommercielle successer"
1.1.2.4 % af nye processer som kan betragtes som "kommercielle successer"
1.1.2.5 Gennemsnitlig indenlandsk markedsandel i % for 3 bedste produkter (dvs produkter med højeste markedsandele)
1.1.2.6 Antal af nye markeder skabt adgang til p.gr.a. produkt- og procesinnovation

1.2 Innovationsinput i virksomheden
1.2.1 Brug af specifikke input

1.2.1.1 Antal fuldtidsmedarbejdere som kun beskæftiger sig med innovation (85% af tiden eller mere)
1.2.1.2 Oplæring i forbindelse med introduktion af innovationer (timer)
1.2.1.3 Oplæring i forbindelse med forbedring og udvidelse af innovationskapaciteten (timer)
1.2.1.4 Interne midler som udelukkende anvendes til innovationsaktiviteter
1.2.1.5 Eksterne midler som udelukkende anvendes til innovationsaktiviteter
1.2.1.6 Omkostninger ved innovation (% af samlet omsætning)

1.3 Innovationskapacitet i virksomheden
1.3.1 Innovationsadfærd i virksomheden

1.3.1.1 Tidsperioden mellem idefase og markedsføring af nye produkter (gennemsnit)
1.3.1.2 Tidsperioden mellem idefase og implementering af procesændringer (gennemsnit)

1.3.2 Innovationsformål
Vores virksomhed igangsætter innovation som reaktion på . . . Meget uenig Meget enig

Sæt X 0 1 2 3 4
1.3.2.1  vores konkurrenters handlinger I HØJERE GRAD igennem de sidste 2 år end før ansøgningen
1.3.2.2  vores kunders handlinger  I HØJERE GRAD igennem de sidste 2 år end før ansøgningen
1.3.2.3 samarbejde med andre virksomheder i netværket I HØJERE GRAD igennem de sidste 2 år end før ansøgningen
1.3.2.3  vores leverandørers handlinger  I HØJERE GRAD igennem de sidste 2 år end før ansøgningen
1.3.2.4  lovgivning  I HØJERE GRAD igennem de sidste 2 år end før ansøgningen
1.3.2.5  videnskabelige fremskridt  I HØJERE GRAD igennem de sidste 2 år end før ansøgningen
1.3.2.6  styrkelse af medarbejdernes kompetence I HØJERE GRAD igennem de sidste 2 år end før ansøgningen

Hvad er virksomhedens mest effektive kilder til innovationen ? Mindst vigtig Meget vigtig
Sæt X: Før innovationsprojektet. Sæt O: Efter innovationsprojektet 0 1 2 3 4

1.3.2.6 Læsning af eksisterende patenter
1.3.2.7 Videnskabelige artikler og tekniske møder
1.3.2.8 Samtaler med ansatte fra innovative virksomheder
1.3.2.9 Ansættelse af arbejdskraft fra innovative virksomheder

1.3.2.10 Købe eksisterende produkter, "skille dem ad" og lære, hvad der gør dem unik
1.3.2.11 Egen intern forskning og udvikling (intern i virksomheden)
1.3.2.12 Universitet eller anden off. forskningsinstitution

Sæt X Universiteter
Privat konsulent-

virksomhed
Dansk landbrugs-

rådgivning
Teknologisk 

Institut
Andre GTS-
institutter

Sektor-
forsknings-
institutter

Innovations-
netværk

1.3.2.13 Hvilke forskningsinstitutioner har virksomheden samarbejdet med m.h.t. innovationsprojektet ? I løbet af de to år før ansøgningen

1.3.2.13 Hvilke forskningsinstitutioner har virksomheden samarbejdet med m.h.t. innovationsprojektet ? I løbet af de seneste to år

1.3.2.14 Hvilke forskningsinstitutioner vil virksomheden samarbejde med m.h.t. innovationsprojektet i fremtiden ? * = lidt   *** = meget
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Tabel  
 

1.3.3 Innovationssystemer

JA/NEJ

Gennem de sidste 
2 år før ansøgning

Gennem de 
sidste 2 år

1.3.3.1 Er der en budgetlinie til innovation i virksomhedens regnskab?
1.3.3.2 Er der en leder med ansvar for innovation?
1.3.3.3 Er der en samlet ledelse af alle virksomhedens innovationsprojekter?
1.3.3.4 Er der en procedure for nedsættelse af innovations projektgrupper?
1.3.3.5 Er der en beslutningsramme til trinvis vurdering og kontrol af innovationsprojekter?
1.3.3.6 Er der forskning- og innovationsekspertise til rådighed?
1.3.3.7 Er der et formelt kunde/forbrugerpanel eller rådgivende forum?

1.3.4 Innovationssaldo

Kr.
Gennem de sidste 
2 år før ansøgning

Gennem de 
sidste 2 år

1.3.4.1 Indtægter fra salg eller leje af patenter, varemærker, procedurer, systemer, teknologier eller konsulentydelser
1.3.4.2 Udgifter fra køb eller leje af patenter, varemærker, procedurer, systemer, teknologier eller konsulentydelser

SALDO 0 0
2 Uden for virksomheden

2.1 Markedseffekt af innovationen
2.1.1 Forventet forbrugerreaktion

Skønnet årlig %- vækst

Gennem de sidste 
2 år før ansøgning

Gennem de 
sidste 2 år

2.1.1.1 % ændring af salgsmængder p.gr.a. innovation  
2.1.1.2 % ændring af forbrugspriser p.gr.a. produktinnovation (gennemsnit af alle produktinnovationer)  
2.1.1.3 % ændring af salgsmængder af økologiske produkter p.gr.a. innovation  
2.1.1.4 % ændring af salgsmængder af non-food-produkter p.gr.a. innovation  
2.1.1.5 % ændring af forbrugerpriser p.g.a. produktinnovation (gennemsnit af alle produktinnovationer)  
2.1.1.6 % ændring af forbrugerpriser p.g.a. procesinnovation (gennemsnit af alle produktinnovationer)  
2.1.1.7 % ændring af tidsforbrug til forbrugerindkøb, forberedelse o.s.v. på grund af innovation  

2.1.2 Forventet kunde- og leverandørreaktion
                             

Skønnet årlig %- vækst

Gennem de sidste 
2 år før ansøgning

Gennem de 
sidste 2 år

2.1.2.1 % ændring af investeringsudgifter for forbrugere og leverandører p.g.a. jeres produktinnovation  
2.1.2.2 % ændring af investeringsudgifter for forbrugere og leverandører p.g.a. jeres procesinnovation  
2.1.2.3 % ændring af løbende udgifter for forbrugere og leverandører p.g.a. jeres produktinnovation  
2.1.2.4 % ændring af løbende udgifter for forbrugere og leverandører p.g.a. jeres procesinnovation  
2.1.2.5 % ændring af salgspriser for forbrugere og leverandører p.g.a. jeres produktinnovation  
2.1.2.6 % ændring af salgspriser for forbrugere og leverandører p.g.a. jeres procesinnovation  

2.1.3 Anvendelse og udbredelse

JA/NEJ

Gennem de sidste 
2 år før ansøgning

Gennem de 
sidste 2 år

2.1.3.1 Vil jeres konkurrenter kunne drage nytte af at kopiere jeres innovative nye produkter?
2.1.3.2 Vil jeres konkurrenter kunne drage nytte af at kopiere jeres innovative nye processer?

Ingen
Hemmeligholdel

se
Kontraktmæssige 

hindringer
Tekniske 
hindringer

Patenter, 
varemærker m.v. "First mover" Andre

2.1.3.3 Hvilke tiltag har I generelt iværksat for at forhindre, at konkurrenter kopierer jeres innovationer? I løbet af de 2 år før ansøgningen

2.1.3.4 Hvilke tiltag har I generelt iværksat for at forhindre, at konkurrenter kopierer jeres innovationer? I løbet af de sidste 2 år

2.1.3.5 Hvilke tiltag er generelt mest effektive for virksomheden for at forhindre, at konkurrenter kopierer jeres innovationer?

Antal måneder

Gennem de sidste 
2 år før ansøgning

Gennem de 
sidste 2 år

2.1.3.6 Hvor lang tid går der, før jeres 3 bedste procesinnovationer tages i brug af 50% af konkurrenterne
2.1.3.7 Hvor lang tid går der, før jeres 3 bedste procesinnovationer tages i brug af 50% af kunder eller leverandører

Mindst vigtig Middel Meget vigtig
0 1 2 3 4

Hvad er med til at begrænse de positive virkninger af innovation?
2.1.3.8 Den normale produktlivscyklus - produktet bliver forældet
2.1.3.9 Virksomheden markedsfører et endnu nyere og bedre produkt

2.1.3.10 En konkurrent markedsfører et tilsvarende produkt
2.1.3.11 En konkurrent markedsfører et endnu nyere og bedre produkt
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Tabel  
 

2.2 Netværk `
2.2.1 Varige relationer med andre virksomheder, som spiller en central rolle i innovationsprocessen

Gennem de sidste 2 
år før ansøgning

Gennem de sidste 2 
år

2.2.1.1 Investeringsbeløb til fælles-finansierede initiativer og aktiver
2.2.1.2 Antal mandetimer brugt på møder eller fælles arbejdsprogrammer med innovationssamarbejdspartnere i andre virksomheder
2.2.1.3 Antal innovationsprojekter som er fuldført i samarbejde med en partner virksomhed
2.2.1.4 Antal innovationsprojekter i samarbejde med partnervirksomheder, som virksomheden deltager i

Kolleger eller
Leverandører konkurrenter Aftagere

2.2.1.5 Hvilke typer virksomheder er der samarbejdet med om innovation ?
2.2.1.6 Navn på pågældende virksomheder

2.2.2 Varige relationer med de nationale forsknings- og innovationsinstitutioner
Gennem de sidste 2 

år før ansøgning
Gennem de sidste 2 

år

2.2.2.1 Beløb investeret til samarbejde med videnskabelige organisationer
2.2.2.2 Antal mandetimer brugt på møder og fælles arbejdsprogrammer med videnskabelige organisationer
2.2.2.3 Antal innovationsprojekter som er fuldført i samarbejde med en videnskabelig organisation
2.2.2.4 Antal mandetimer brugt af medarbejdere i ledelse eller styring af forskningsorganisationer
2.2.2.5 Deltagelse i netværk/forskningsprojekter i samarbejde med forsknings- og innovationsinstitutioner: Antal

2.3 Fysisk og socialt miljø
Gennem de sidste 2 

år før ansøgning
Gennem de sidste 2 

år

2.3.1 Fysisk miljø
2.3.1.1 Forbrug af (omkostninger til) energi og brændsel, kr.
2.3.1.2 % af spildprodukter som genbruges

2.3.2 Socialt miljø
Gennem de sidste 2 

år før ansøgning
Gennem de sidste 2 

år

2.3.2.1 Antal af anmeldte klager fra naboer i forbindelse med larm, lugt eller andre gener i lokalmiljøet
2.3.2.2 % indkøb af råmaterialer inden for regionen
2.3.2.3 % produkter som er differentieret som værende "lokale"

2.3.3 Videnbaseret økonomi
Gennem de sidste 2 

år før ansøgning
Gennem de sidste 2 

år

2.3.3.1 Udgifter til ufaglært arbejdskraft
2.3.3.2 Udgifter til faglært arbejdskraft
2.3.3.3 Udgifter til akademisk arbejdskraft

2.4 Overordnet betydning og forløb
Ingen Lille Nogen Stor Meget stor Altafgørende

2.4.1 Innovationsprojektets samlede betydning for virksomhedens konkurrenceevne og fremtidige indtjening
2.4.2 Hvilken betydning havde den offentlige støtte for innovationsprojektets gennemførelse ?

max. 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år
2.4.3 Hvor mange år ud i fremtiden er der en positiv effekt af innovationsprojektet - regnet fra afslutningen af innovationsprojektet ?

Kr.
2.4.4 Hvad kunne en konkurrentvirksomhed tænkes at ville betale for alle de fordele, som innovationsprojektet har medført og vil medføre fremover?

Meget uenig Meget enig Ikke relevant
0 1 2 3 4

2.4.5 De opstillede milepæle er fuldstændig fulgt under innovationsforløbet?
2.4.6 De opstillede budgetter er fuldstændig fulgt under innovationsforløbet?
2.4.7 Alle deltagere har gennemført projektet som planlagt
2.4.8 Projektet er gennemført helt som planlagt (indhold, produkt, forløb, budget m.m.)

2.4.9 Antal beskæftigede i 2007 (fuldtid)
2.4.10 Omsætning i 2007, kr.
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Bilag F.  
Tabel  
  Omsætning Årsværk Værditilvækst Produktivitet Eksport 
    middelværdi middelværdi middelværdi middelværdi middelværdi 
Branchegruppe år proj.gr. ref.gr. proj.gr. ref.gr. proj.gr. ref.gr. proj.gr. ref.gr. proj.gr. ref.gr. 
Primære erhverv 1999 8521899,48 1480058,47 10,6448087 0,6987899 0 6288,6 0 3416,29 332444,57 11995,29
  2000 9179988,04 1734664,28 11,2198953 0,7260169 0 4655,49 0 4019,02 398658,4 13955,15
  2001 10211166,67 2068798,51 10,8235294 0,7233197 0 0 0 0 364119,27 12993,8
  2002 10096377,45 1999126,97 11,0441176 0,7278758 1734000 1021307,09 . 598149,53 386449,54 14763,04
  2003 11124166,67 1954682,36 11,0980392 0,7166497 6889000 937601,76 598500 641131,25 585022,94 16258,09
  2004 11925348,04 2069114,79 12,7009804 0,7273291 1794500 1129209,16 474000 618115,54 674013,76 20230,95
  2005 12822480,39 2159795,8 11,6421569 0,7262356 1833800 1343384,16 681500 673777,62 870912,84 27963,59
  2006 13763443,35 2233001,68 10,9460784 0,7133693 1892400 1271876,36 742166,67 715038,18 918605,5 31154,2
  2007                 987559,63 34620,23
Fødevare 1999 654111431 43320464,05 374,7763158 22,4052288 181294382 9354218,95 478016,78 433308,5 299290348 13749530,7
  2000 913620904 45128019,61 435,9883721 23,8071895 204650221 9887598,04 525692,76 436611,26 457979095 14860254,36
  2001 1005015852 48116826,8 418,5568182 24,1960784 216870045 11127833,33 598660,26 488639,66 469526347 16162575,16
  2002 1062445852 52172238,56 459,4318182 24,6111111 228732149 11963931,37 606927,98 512473,74 441195000 17333660,13
  2003 1057681500 51841370,49 459,1477273 24,6797386 232144115 11984577,56 548590,9 496537,86 424150245 17467649,18
  2004 1060488545 53449954,1 438,9090909 24,3921569 240485000 12570751,66 596338,65 538594,14 442114122 18328488,52
  2005 438,9090909 55495698,36 418,0340909 23,6993464 236923506 12230847,68 568872,38 545168,48 469823653 19817504,92
  2006 1040209898 61543350,99 383,9431818 24,1568627 220913195 12351916,39 584880,5 535715,22 450370510 22438175,5
  2007                 463850408 21441959,18
Jern og metal 1999 82873037,04 11530584,28 83,5740741 13,0912454 30230314,78 4982577,99 438357,58 407550,95 58559821,23 4167492,33
  2000 81586982,76 12758566,15 78,3793103 13,5992602 30024241,38 5383061,34 434694,83 435439,1 54632833,54 4750648,74
  2001 81850311,48 13354565,97 78,442623 13,6131319 30841295,08 5556592,79 447142,83 442465,49 53596552,24 4903018,5
  2002 87229000 13267643,43 75,3114754 13,1646116 32845016,39 5509000,62 494771,48 456203,51 56963312,43 4989297,35
  2003 88516081,97 13199246,91 76,3114754 12,7832922 35228704,92 5491433,29 443576,28 461051,74 56774388,06 5007527,47
  2004 94464524,59 13931132,1 76,1147541 12,6371763 35126737,7 5749611,82 471958,71 469788,54 60048014,93 5330137,04
  2005 35228704,92 15160560,33 75,3278689 12,7345869 35354524,59 5943299,27 459541,47 482175,74 55182044,78 5685872,14
  2006 107900721 16932837,71 74,7540984 12,8807028 38059590,16 6467234,67 518671,06 528577,72 62041194,03 6435125,42
  2007                 73852358,21 7510101,55
Engroshandel 1999 222368106 25074328,2 60,7659574 9,2169593 28034148,94 4327585,95 546307,47 503351,93 58052836,53 3852355,23
  2000 214540226 26888476,42 55,6981132 9,491451 23722886,79 4621305,68 506758,97 533523,92 51117232,05 4615960,44
  2001 237502885 27548750,46 54,1967213 9,5875693 26258688,52 4852164,97 580626,62 553911,51 61413811,59 4765234,52
  2002 217163033 29247489,13 56,9508167 9,8666821 27763644,07 5146479,86 563792,35 557993,04 61847507,25 5695431,28
  2003 144311148 29018668,21 40,9836066 9,8031423 20430300 5111327,9 522284,51 571813,96 60632391,3 5438324,38
  2004 163172967 30596583,99 41,6065574 9,7525416 21995216,67 5501005,9 552663,05 604037,62 61016130,43 5786373,41
  2005 563792,35 32818028,98 40,8688525 9,8692237 19988383,33 5734093,49 551792,02 612426,82 75026710,14 7176649,68
  2006 171542918 34190587,76 39,5737705 9,9475508 18990783,33 5697220,75 555659,65 474456,52 72439913,04 6796621,99
  2007                 76894985,51 7104944,09
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Tabel  
 
  Omsætning Årsværk Værditilvækst Produktivitet Eksport 
  middelværdi middelværdi middelværdi middelværdi middelværdi 
Branchegruppe År proj.gr. ref.gr. proj.gr. ref.gr. proj.gr. ref.gr. proj.gr. ref.gr. proj.gr. ref.gr.
Forretningsservice 1999 188600909 4905991,22 198,1818182 5,1338477 94716484,85 2268027,17 367010,64 491661,1 24010126,77 495634,75
  2000 146088100 5376088,1 165,375 4,9419658 86642525 2701220,9 494344,41 638412,54 13596790,31 910955,19
  2001 80750127,66 5076047,47 98,0638298 4,9615901 48902829,79 2635664,37 428349,92 593751,66 4492679,25 684962,6
  2002 88183617,02 5289397,08 102,5744681 4,9936263 50648446,81 2481927,63 410541,58 543193,74 6056716,98 704605,85
  2003 87419872,34 5539537,06 101,1489362 5,1101979 50457936,17 2756164,01 486313,92 584439,82 7678037,74 740916,15
  2004 85218361,7 5849122,12 110,0425532 5,2886615 59644936,17 2978937,44 547760,26 609591,42 8029641,51 778833,61
  2005 4492679,25 7488284,38 95,7021277 5,609527 54170404,26 3877424,19 646320,24 798858,02 9889547,17 875387,05
  2006 97976978,72 11390533,29 96,8723404 6,0139215 54161000 3415275,96 510274,82 681505,31 11988132,08 1134990,5
  2007                 15742000 1387235,18
Samlet 1999 177622729 5170521,58 112,5208333 3,2582676 48660287,04 1193388,94 290612,86 269985,32 72769166,11 843062,75
  2000 227848218 5669584,26 123,6008493 3,3445264 53595575,37 1309784,7 299433,51 299920,74 108176512 977950,37
  2001 237405497 5959108,12 116,0019724 3,3621004 51582453,65 1341122,34 324918,96 299904 108091752 981080,56
  2002 247289917 6124314,54 125,7554241 3,3640719 96277342,56 3407048,12 530454,33 495079,37 104304967 1082682,39
  2003 238160600 6097039,27 123,8757396 3,3406258 96558862,54 3475970,92 507317,37 512985,78 101893096 1067460,6
  2004 241722618 6437051,41 121,4615385 3,3840838 100407225 3708258,54 542788,92 529479,74 105470407 1135431,01
  2005 245755365 7012115,98 116,4536489 3,439604 97724482,99 4062242,78 553363,63 579512,3 110966011 1315112,94
  2006 243005789 7843973,52 110,5345168 3,4889977 91873703,68 3982636,78 568826,03 526547,04 109619675 1381031,17
  2007                 114765848 1511620,48 
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Tabel  
           
 Hældning fra 2001-2006(pr. år) 
           
 omsætning årsværk værditilvækst produktivitet eksport 
           
 proj.gr. ref.gr. proj.gr. ref.gr. proj.gr. ref.gr. proj.gr. ref.gr. proj.gr. ref.gr. 
           
Primære erhverv 710455,3 32840,63 0,02451 -0,00199 378480 254375,3 148433,3 143007,6 103906,7 3604,405 
Fødevarer 7038809 2685305 -6,922727 -0,007843 808630 244816,6 -2755,952 9415,112 -945989,8 879897,3 
Jern og metal 5210082 715654,3 -0,737705 -0,146486 1443659 182128,4 14305,65 17222,45 3375968 434513,8 
Engroshandel -13191993 1328367 -2,92459 0,071996 -1453581 169011,2 -4993,394 -15891 2580196 389951,6 
Forretningsservice 3445370 1262897 -0,238298 0,210466 1051634 155922,3 16384,98 17550,73 1874887 117045,4 
Samlet 1120058 376973,1 -1,093491 0,025379 8058250 528302,9 48781,41 45328,61 1112349 88423,32   

 
 
 

 
   

Hældning fra 2001-2006 (pr. år) 
   
 Enkeltvirk.gr. Samarbejdsgr. 
   
Omsætning 1563449,286 779413,6 
Årsværk 0,24115228 -1,83183184 
Værditilvækst 1485858,008 9505299,498 
Produktivitet 61565,054 44593,62 
Eksport 281754,2483 1527118,833 
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