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PROFIL 
Jesper er stifter og ejer af rådgivningsfirmaet Efiko, hvor han særligt arbejder med analyser, 
evalueringer og strategiopgaver inden for regional og lokal erhvervsudvikling. Han har specialiseret 
sig i at kombinere kvalitative og kvantitative metoder til indsamling af viden. Jesper har gennem 
tiden stået i spidsen for en lang række store udviklingsopgaver i både offentlig og privat regi og er 
en rutineret projektleder. Han har et indgående kendskab til det danske erhvervspolitiske set-up. 
Desuden har Jesper opbygget en særlig kompetence omkring lærende evaluering og samspillet 
mellem viden fra universiteter og små og mindre virksomheder og deres innovationspraksis. Jesper 
har endvidere et stort branchekendskab til traditionel fremstillingsindustri, energi- og cirkulær 
økonomi, turisme- og oplevelsesøkonomien og fødevaresektoren.  
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2011  Tekstbidrag i antologien ”Nordjyske Udviklingsperspektiver” 
1997 – 2003  Stud. scient. pol. ved Aarhus Universitet 
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UDVALGTE REFERENCER 
 

Kunde Beskrivelse af opgaven 
DIF (2020) Kvalitativ analyse af den indflydelse og de resultater som udvalgte 

danskere i internationale idrætsorganisationer har og skaber. 
 

Industriens Fond  
(2019-2020) 

Et pilotprojekt omkring potentialerne ved at anvende blockchain-
teknologi i fødevareindustriens værdikæder. Efiko er del af et større 
partnerskab med DTU Food som LEAD. 
 

Erhvervshus Midtjylland 
(2019) 

Proces og analyse ifm. erhvervshusets nye strategi for vejledning af 
danske virksomheder. Udarbejdede bl.a. et principnotat for samarbejdet 
mellem kommunerne og erhvervshuset 
 

Norddjurs Kommune 
(2019) 
 

Udvikling af en særlig Norddjurs-model på erhvervsservice-området. 
Udviklet i samarbejde med designfirmaet Characterise. 

DKNT og VisitBornholm 
(2019) 

Udarbejdelse af et feasibility studie af outdoor-turisme på Bornholm. 
Studiet blev gennemført i samarbejde med Orange Elevator. 
 

GreenLab Skive  
(2019) 

Evaluering af den grønne erhvervspark GreenLab Skive. Evaluereingen 
blev gennemført i samarbejde med Pluss Leadership. 
 

Gate 21 og Sustainable 
Business Hub  
(2018 – 2021) 

I samarbejde med Pluss Leadership, Evalpart og Hoegenhaven Consulting 
gennemfører Efiko lærende evaluering af Interreg-projektet FUTURE. 
Projektet har fokus på nye smarte energi- og affaldsløsninger i Greater 
Copenhagen.  
 

Landbrugsstyrelsen      
(2018-2019) 

I samarbejde med Pluss, Epinion og Teknologisk Institut udarbejder Efiko 
en SWOT-analyse af hele den danske landbrugssektor. 
 

DTU Compute  
(2018-2019) 

I samarbejde med WeScale gennemføres lærende evaluering af projekt 
SMART Greater Copenhagen, hvor fokus er på udviklings af nye digitale 
læringsformer. 
 

Odense Kommune og 
Vandcenter Syd  
(2019 – 2021) 

Gennemførelse af lærende evalueringer af to regionalfondsprojekter 
under prioriteten om Bæredygtig Grøn Byudvikling. I begge evalueringer 
kombineres fokus på opsamling af resultater og effekter med et lærende 
fremadrettet fokus. 
 

Fredericia Kommune og 
Fredericia Spildevand og 
Energi (2018 – 2020) 

Gennemførelse af lærende evalueringer af to regionalfondsprojekter 
under prioriteten om Bæredygtig Grøn Byudvikling. I begge evalueringer 
kombineres fokus på opsamling af resultater og effekter med et lærende 
fremadrettet fokus. 
 

Nysted Bevaringsforening 
(2018) 

Analyse af fremtidige anvendelsesmuligheder i Bønnelyckes Pakhus i 
Nysted. Analysen kortlagde potentialer og opstillede konkrete forslag. 
 



 3 

DTU Compute 
(2018-2020) 

Evaluering af High Tech Summit 2018, 2019 og 2020. Fokus på at opstille 
et evalueringsdesign med relevante succesmål før arrangementet og 
efterfølgende måle resultater og effekter for alle målgrupper. 
 

Landbrugsstyrelsen 
(2018) 
 

Analyse af mulighederne for at håndtere og minimere dødvægt i 
tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet. 

Foreningen Norden 
(2018) 
 

Afholdelse af seminar for unge kommende ledere fra de nordiske lande. 
Temaet for seminaret var ”ledelsesfilosofi og kompetenceudvikling i en 
nordisk kontekst”. 
 

Scion DTU 
(2016-2019) 

Lærende evaluering af projektet Smart Innovation. Evalueringen har både 
fokus på at samle op på effekter og resultater i projektet og har fokus på 
løbende at evaluere proces, organisering og samarbejdskultur i 
projektkredsen.  
 

Asnæs Kommune  
(2016-2017) 

Lærende evaluering af projekt Maritim Turisme. Fokus på både en 
baseline- og en afsluttende effekt- og resultatmåling. 
 

VEU-center Øst og Øerne 
(2017) 
 

Analyse af potentialet for samarbejde mellem VEU-center Øst og Øerne og 
regionale erhvervsfremmeaktører.  

Offshoreenergy.dk  
(2017) 
 

Medlemsundersøgelse for klyngeorganisationen Offshoreenergy.dk i 
Esbjerg. Undersøgelsen blev gennemført som en kombination af en 
elektronisk survey og udvalgte interviews.  
 

Region Midtjylland  
(2018) 
 

Analyse af mulighederne for en fremtidig MEA konsulent-uddannelse. 
Analysen blev gennemført i samarbejde med Delendorff Advisory. 

Wonderful Copenhagen  
(2017) 

Evaluering af projekt ”City of Congresses” Fokus på at dokumentere 
effekterne af indsatsen og på at opstille anbefalinger til de næste års 
indsats med at tiltrække internationale kongresser til Kbh. 
 

Risø DTU 
(2016) 

Gennemførelse af to læringsseminarer for partnerkredsen i ViiRS-
projektet, der havde til formål at igangsætte samarbejder mellem forskere 
og regionale SMV´er. 
 

Erhvervsstyrelsen 
(2016) 

Analyse af arbejdskraft og kompetencer i succesfulde 
produktionsvirksomheder i danske yderområder og landdistrikter. 
Projektet gennemføres i samarbejde med CRT fra Bornholm. 
 

Greater Copenhagen 
(2016) 
 

Strategisk sparring ifm. en analyse af samordningspotentialet blandt 
udvalgte erhvervsfremmeaktører på sundhedsområdet i den danske 
del af Greater Copenhagen. 
 

Færchfonden  
(2015) 

Analyse af erhvervs- og bosætningsperspektiver i Nordvestjylland. 
Analysen havde blandt andet fokus på at opstille scenarier, muligheder og 
barrierer for fremtidig udvikling i området. Herunder en analyse af en 
række forskellige erhverv – og deres potentialer i Nordvestjylland. 
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Femern Belt, 
Development (2015) 

Evaluering af projekt Klar til nye muligheder. Evaluering af resultater og 
effekter i projektet gennem fokus på kernevirksomheder i projektets 
aktiviteter. 
 

Erhvervsstyrelsen  
(2014-2015) 

Analyse af den regionale arbejdsdeling. Analysen havde fokus på at ser 
nærmere på, hvilke kendetegn der er ved de projekter og initiativer som 
gennemføres i samarbejde mellem to eller flere regioner i Danmark 
 

Scion DTU            
(2014-2015) 

Løbende evaluering af projektet ”Viden som Vækstmotor”. Projektet har 
til formål at skabe nye kommercielle løsninger i udvalgte SMV´er gennem 
et intensivt forløb med relevante forskere fra DTU. 
 

VisitNordjylland             
(2014-2015 

Evaluering af projektet ”Flere lokale fødevarer til turister”. Projektet 
fokuserer på – gennem forskellige netværksaktiviteter – at skabe nye 
kanaler for at sælge de lokale kvalitetsfødevarer til turisterne i Nordjylland. 
 

Væksthus Syddanmark 
(2014-2015) 

Evaluering af konsortie-samarbejdet i det tværregionale 
samarbejdsprojekt Vækst via Ledelse. 

Skive Kommune            
(2014-2015) 

Evaluering af projektet Energi i væksten. Der gennemføres surveys til en 
lang række deltagende virksomheder i projektet og der samles på 
resultater og effekter hos andre deltagende aktører. 
 

RUCinnovation              
(2014) 

Slutevaluering af projektet Videnmedarbejdere i Region Sjælland. 
Projektet arbejder med at skabe en bedre kobling mellem de studerende 
på RUC og SDU i Slagelse med de regionale SMV’er. 
 

Copenhagen Capacity 
(2013-2014) 

Kvantitative analyser af fem udvalgte potentielle klyngeområder i 
Hovedstadsområdet. Analyserne gennemføres som en kombination af 
definition- og afgrænsning af klyngeområderne, elektroniske surveys og 
statistiske analyser. 
 

Region Hovedstaden 
(2013) 

Tværgående evaluering af 16 projekter der er afsluttet i 2012/2013. Fokus 
på resultater, effekter og på fremadrettet læring ift. nye projekter. 

Region Sjælland 
(2013) 

Analyse af fremtidsperspektiverne i udviklingen af fødevareerhvervet i 
Region Sjælland. 

Region Nordjylland, 
(2013) 

Tværgående slutevaluering af 16 udvalgte projekter i Region Nordjylland. 
Blandt andet projektet ”Videnspredningsaftalen”, som handler om at 
skabe øget samarbejde mellem Aalborg Universitet og regionens 
virksomheder. 
 

Madkulturen og FoodBest  
(2013) 

Analyse af innovationsinfrastruktur og innovationsbehov hos SMV´er på 
fødevareområdet. Analysen gennemføres ud fra desk research og 
personlige interviews med aktører omkring to udvalgte værdikæder på 
fødevareområdet. 
 

Øresunddirekt (2013) Analyse af markedet for information til tredjelandes borgere i 
Øresundsregionen. Fokus på grænsehindringer og anbefalinger til at 
minimere hindringer. 
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Region Hovedstaden  
(2012) 

Kortlægning og analyse af erhvervsfremmesystemet i Region 
Hovedstaden. Analysen fokuserede på at kortlægge, hvem der er aktører i 
et erhvervsfremmesystem og samtidig vurdere hvor godt systemet 
fungerer i forhold til samarbejde, henvisning mv. 

Fonden Østdank Turisme 
and Ostsee-Holstein 
Tourismus e.V. (2012) 
 

Evaluering af Interreg-projektet Destination Fehmarnbelt. 
Evalueringen blev gennemført i samarbejde med NIT Institut für 
Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH 
 

SYDTEK (2012) Evaluering af projektet ”Eksport i sigte”. Fokus på resultater og effekter af 
projektets indsats og på at opstille anbefalinger til fremtidige handlinger. 
 

Region Hovedstaden 
(2012) 
 

Evaluering af 20 udvalgte projekter, der har fået støtte fra EU´s regional- 
eller socialfond. Fokus på tværgående læringspunkter i forhold til fremtidige 
projekter. 
 

Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter  
(2012) 
 

Analyse af muligheden for at skabe mere social innovation og flere sociale 
iværksættere i mindre byområder. 
 

VisitNordjylland  
(2012) 

Erhvervspolitisk analyse for Mariager By i forbindelse med deres ønsker 
om at søge optagelse til ”City Slow-konceptet”. 
 

Kulturministeriet og 
Nordea-fonden  
(2010-2012) 
 

Evaluering af Breddeidrætskonceptet. Evalueringen bestod af både en 
start, midtvejs og slutevaluering og indeholdt foruden                                 
evalueringsrapporter også to breddeidrætskonferencer og fem ERFA-
møder undervejs i processen. 
 

Region Nordjylland  
(2011) 
 

Analyse af den beskæftigelsesmæssige effekt af alle de nordjyske 
udviklingsprojekter, som Vækstforum og regionen har igangsat. Analysen 
fokuserede både på at opgøre projektnær beskæftigelse og afledt 
beskæftigelse. 
 

GC Innovation ApS  
(2011) 
 

Evaluering af Fødevareplatform Region Sjælland. Evalueringen blev gennemført 
på baggrund interviews med kerneaktører i – og omkring fødevareplatformen. 
Dertil kom en gennemgang af informationsmateriale om projektet. 
 

Aalborg Kommune  
(2011) 
 

Midtvejsevaluering af projekt ”Brains Business”. Evalueringen samlede op 
på projektets formål, organisering og resultatskabelse, samt opstillede 
anbefalinger til den resterende del af projektet. 
 

Region Sjælland  
(2011) 

Publikation vedrørende 20 gode historier om fødevareindustrien i Region 
Sjælland. Titlen blev ”En bid af Region Sjælland – 20 væksthistorier”. Læs 
publikationen her. 
 

Innovasjon Norge  
(2011) 
 

Evaluering af det norske klyngeprogram ”Norwegian Centres of Expertise 
(NCE)” for at styrke væksten og innovationskraften i de bedste norske 
erhvervsklynger. Evalueringen samlede op på foreløbige resultater og 
opstillede fremadrettede anbefalinger til programmet.  
  

GC Innovation ApS  
(2011) 
 

Evaluering af projekt ”Open Door”. Projektet var finansieret ef EU´s 
Regionalfond og evalueringen samlede op på formål, organisering, styring, 
resultater og videnspredning i projektet.  
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Grønt Center  
(2010) 

Evaluering af projekt ”Agro Valley Denmark”. Projektet var finansieret 
med midler fra EU´s Regionalfond. Evalueringen samlede op på den 
samlede indsats og opstillede fremadrettede anbefalinger. 

Aarhus Kommune  
(2010) 

Evaluering af Filmby Aarhus og Den Vestdanske Filmpulje. Fokus på at 
resultater og effekter samt opstilling af læringspunkter og anbefalinger. 
 

Region Midtjylland  
(2010) 

Analyse af det erhvervsmæssige potentiale i yderkommuner i Region 
Midtjylland. Fokus på at opstille en model for arbejdet med 
erhvervsudvikling i yderområder og på at opstille konkrete projektforslag. 
 

Grønt Center  
(2010) 
 

Evaluering af projekt ”Clutter 2 Cluster”. Projektet var finansieret med 
regionale udviklingsmidler og fra EU´s regionalfond. Evalueringen samlede 
op på den samlede indsats og opstillede fremadrettede anbefalinger. 
 

Aalborg Sygehus  
(2010) 
 

Evaluering af projekt Ideklinikken. Projektet havde til formål at udvikle en 
systematik for opsamling af ideer til bedre produkter, bedre processer mv. 
på sygehuset. Evalueringen samlede op på resultater og effekter. 
 

RegLab (2009) Analyse af ”Erhvervsudvikling, der virker uden for de store byer”. Analysen 
indeholdt både statistiske analyser, interviews og beskrivelse af udvalgte 
cases. 
 

Østdansk Turisme        
(2008-2010) 

Evaluering og løbende opfølgning på projektet ”Købstaden – en moderne 
by med sjæl”. 
 

Region Sjælland 
(2008-2009) 

Erhvervspolitisk analyse for Vækstforum, der vurderer den sjællandske 
vækstmodel med særligt fokus på innovation, oplevelsesøkonomi og 
landdistriktsudvikling. 
 

Region Midtjylland og 
Region Nordjylland  
(2009) 
 

Bidrag til handlingsplan for en ny og større indsats inden for området Film 
og nye medier.  

AARHUS TECH  
(2009) 

Evaluering af projekt ”Jobsløjfen”. Fokus på organisering, videnspredning, 
resultater og effekter. Og på at opstille fremadrettede anbefalinger. 
 

Region Midtjylland  
(2008) 
 

Ansøgning til Forsknings- og innovationsstyrelsen vedrørende 
oprettelsen af innovationsnetværket ”Animation Hub”. Ansøgningen gik 
igennem. 
 

 


