
 

 

 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
ERHVERVSKLIMA 
ANALYSE 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1 

Indholdsfortegnelse 
 

INDLEDNING .................................................................................................................................................... 2 

HOVEDKONKLUSIONER ................................................................................................................................. 3 

KOMMUNALT ERHVERVSKLIMA 2015 .......................................................................................................... 4 

Læsevejledning: Indeksering .................................................................................................................... 4 

KOMMUNALE RAMMEVILKÅR .............................................................................................................................. 5 

IMAGE ............................................................................................................................................................. 7 

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ............................................................................................................................ 8 

Inddragelse & dialog ................................................................................................................................. 9 

ARBEJDSKRAFT OG JOBCENTERET .................................................................................................................. 10 

Arbejdskraftmangel ................................................................................................................................. 10 

Jobcenteret ............................................................................................................................................. 11 

INFRASTRUKTUR ............................................................................................................................................ 14 

Tilfredshed generelt ................................................................................................................................ 14 

Tilfredshed med den fysiske infrastruktur ............................................................................................... 15 

Tilfredsheden med den digitale infrastruktur ........................................................................................... 16 

KOMMUNEN SOM KUNDE ................................................................................................................................. 17 

UDBUD AF ERHVERVSJORD OG -LOKALER ........................................................................................................ 18 

SKAT ............................................................................................................................................................. 19 

METODE ......................................................................................................................................................... 20 

DATAINDSAMLING & KONTAKTGRUPPE ............................................................................................................ 20 

GENNEMFØRELSESSTATISTIK ......................................................................................................................... 20 

FEJLMARGIN .................................................................................................................................................. 20 

SAMMENLIGNELIGHED OVER TID ..................................................................................................................... 20 

RESPONDENTSTATISTIK ................................................................................................................................. 21 

 

  



                
 

 2 

Indledning 

Denne undersøgelse er udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme (DEF) på vegne af Hader-

slev Erhvervsråd i april og maj 2015.  

Undersøgelsen har til formål at kortlægge og analysere virksomhedernes vurdering af 

kommunens serviceperformance på følgende områder: 

 Vurdering af kommunens image og omdømme 

 Kvaliteten i den kommunale sagsbehandling 

 Formidling af arbejdskraft og mangel på kvalificeret arbejdskraft 

 Bedømmelse af den kommunale infrastruktur; den fysiske, digitale samt forsyning og 
renovation 

 Bedømmelse af kommunen som kunde 

 Tilgængelighed af erhvervsjord og -lokaler 

 Kommunal inddragelse og dialog med virksomhederne 

 

Derudover behandler rapporten: 

 Den overordnede tilfredshed med de kommunale rammevilkår 

 

Rapportens afsnitsinddelinger følger disse hovedtemaer. 
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HOVEDKONKLUSIONER 

Overordnede rammevilkår 

Der er sket en stigning i performancescorerne fra 2014 til 2015 på rigtigt mange af de væ-

sentlige erhvervsklimaparametre. Dette gør sig glædende i vurderingen af de overordnede 

rammevilkår. Omkring halvdelen af virksomhederne er i dag tilfredse med rammevilkårene, 

hvor det i 2014 kun var under hver 5. Tilfredsheden med rammevilkårene er næsten ens 

mellem brancher.  

Kommunens image 

Der er i gennemsnit sket en 20 pct. stigning i virksomhedsledernes performancevurdering 

af kommunen image. Der er dog stadig et udviklingspotentiale for kommunen. F.eks. er ca. 

40 pct. af virksomhederne stadig uenige i, at kommunen er et sted folk gerne vil drive virk-

somhed.  

Kommunal servicekultur 

På alle sagstyper er der sket forbedringer fra 2014-2015 i virksomhedernes bedømmelse 

af sagsbehandlingskvaliteten. Den største forbedring er sket i forhold til byggesager. Be-

dømmelserne er dog stadigt relativt lave.  

Kommunens dialog med og inddragelse af erhvervslivet har også opnået en forbedret per-

formancescore på hele 26 pct. i år i forhold til 2014. Vurderingen af embedsmændenes 

evne til at inddrage og føre dialog med erhvervslivet har oplevet den største stigning i af 

de testede parametre. 

Arbejdskraft og Jobcenter 

Hver 3. virksomhed mangler arbejdskraft. Faglærte er den type arbejdskraft flest virksom-

heder efterspørger. Jobcenteret har opnået en forbedret performancescore i forhold til sid-

ste år, men scorerne er stadig lave. Omkring 1/3 af de adspurgte virksomheder har brugt 

Jobcenteret inden for det seneste år. Og blandt dem er performancevurderingerne væ-

sentligt højere end hos de øvrige respondenter. 

65 pct. af virksomhederne synliggør aldrig/næsten aldrig ledige job over for Jobcenteret. 

Kun 12 pct. gør altid/næsten altid. 

Infrastruktur 

Omkring 70 pct. af virksomhederne er samlet set tilfredse med den kommunale infrastruk-

tur, og kun ca. 10 pct. er utilfredse.  
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KOMMUNALT ERHVERVSKLIMA 2015 

Læsevejledning: Indeksering 

I denne rapport er undersøgelsesresultaterne omregnet fra frekvenser til indeksscorer. Det 

er gjort af to årsager: 

 Det skaber et bedre overblik over resultaterne 

 Det skaber mulighed for bechmarks på tværs af kommuner og tid. 

 

Ønskes frekvenstabellerne henvises læseren til Excel-rapporten, hvor de står uredigeret. 

Et eksempel 

Et spørgsmål til respondenterne har lydt ”Hvor tilfreds er du generelt set med kommunens 

rammevilkår for erhvervslivet?”. 

 

Her har respondenterne haft 8 valgmuligheder: ”Meget utilfreds, Utilfreds, Lidt utilfreds, 

Hverken eller, Lidt tilfreds, Tilfreds, Meget tilfreds, Ved ikke”. 

”Ved ikke”-kategorien er renset ud, og antallet af besvarelser medtaget i performancebe-

regningerne afhænger derfor af antallet af frasorterede ”ved ikke”-svar. De øvrige 7 svar-

muligheder medtages og tildeles følgende point-værdi:  

 

Svar  

kategori 

Meget 

utilfreds 
Utilfreds 

Lidt  

utilfreds 
hverken eller 

Lidt  

tilfreds 
Tilfreds 

Meget 

tilfreds 

 
       

Point 0 16,67 33,33 50 66,67 83,33 100 

 
       

 

                                                                

 

Gennemsnittet af pointene for alle besvarelser af spørgsmålet bliver den endelige indekse-

rede score for spørgsmålet. Jo højere pointværdi – jo bedre performance. 
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Kommunale rammevilkår 

Virksomhederne er blevet bedt om at vurdere deres tilfredshed med de kommunale ram-

mevilkår. Dette års tilfredshed er endvidere sammenlignet med tilfredsheden fra 2014 

Der er stor forskel på tilfredsheden med rammevilkårene fra 2014 til 2015. I dag er næsten 

halvdelen af virksomhedslederne tilfredse med de kommunale rammevilkår1. I 2014 var det 

under hver 5. Utilfredsheden er også blevet markant mindre. I år er 15 pct. utilfredse2 

modsat 2014, hvor hele 31 pct. ikke var tilfredse med rammevilkårene.  

 

Figur 1: Kommunens overordnede rammevilkår [Indeksskala: 0-100] 

 

 

For at afklare om der er nogle branchemæssige forskelle i tilfredsheden med de kommu-

nale rammevilkår, er respondenterne opdelt på 6 branchehovedgrupper og en opsam-

lingskategori. Se grunden til opdelingen i noten. 

 

Forskellene er ikke markante mellem brancherne, men landbruget har en bemærkelses-

værdig lav score i forhold til de øvrige brancher. 

 
Figur 2: Kommunale rammevilkår opdelt på brancher [Indeksskala: 0-100] 

Note: De 6 brancher er valgt ud fra et volumen-kriterium, idet alle de viste brancher har mere end 20 besvarelse. Der er dog en stor 
gruppe på 62 besvarelser, hvor branchen ikke kendes. Denne er placeret i ”Øvrige brancher”, sammen med alle de andre brancher i 
undersøgelsen. Se den fulde brancheliste i metodeafsnittet.  

                                            
1
 Sum af svarkategorierne: Lidt tilfreds, Tilfreds og Meget tilfreds  

2
 Sum af svarkategorierne: Lidt utilfreds, Utilfreds og Meget utilfreds 
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I det følgende kortlægges forskelle i tilfredsheden mellem virksomhederne opdelt på geo-

grafisk placering. 

 

Tilfredsheden er udpræget hos virksomheder i Haderslev, hvor over halvdelen er tilfredse. 

Derimod er kun omkring hver 3. virksomhederne fra Vojens tilfredse. 

 
Figur 3: Kommunale rammevilkår opdelt på byer [Indeksskala: 0-100] 

 
Note: De 3 byer er valgt ud fra et volumen-kriterium, idet alle de viste brancher har mere end 20 besvarelse. ”Øvrige byer” er alle de 
andre byer i undersøgelsen. Se den fulde byliste i metodeafsnittet.  
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Image 

Herunder præsenteres virksomhedernes imagevurdering af Haderslev Kommune. På 

samtlige image-parametre er tallene fra 2014 væsentligt lavere end tallene fra 2015. I 

gennemsnit har Haderslev Kommune forbedret sin performancescore med 8 indekspoint 

(eller 20 pct.). 

Virksomhederne vurderer dog stadig, at Haderslev Kommune har forbedringsmuligheder i 

forhold til imaget. F.eks. er mere end 4 ud af 10 virksomhedsledere stadigt uenige3 i, at 

kommunen har et image, som et sted, hvor folk gerne vil drive virksomhed.  

 

Figur 4: Bedømmelse af kommunes Image [Indeksskala: 0-100] 

 

 
 

  

                                            
3
 Sum af svarkategorierne: Lidt uenig, Uenig og Helt uenig 
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Kommunal servicekultur 

Virksomhederne er blevet bedt om at bedømme kvaliteten i den kommunale sagsbehand-

ling på en række væsentlige områder, samt kommunernes evne til inddragelse og dialog 

med erhvervslivet. Dette kan fortælle noget om servicekulturen i kommunen. 

 

Kvalitet i den kommunale sagsbehandling 

Kommunens sagsbehandlingsscorer har forbedret sig med 14 pct. i gennemsnit. Den stør-

ste forbedring er sket i forhold til byggesager, hvor scoren er forbedret med 30 pct. 

Generelt er sagsbehandlingskvaliteten dog stadig lav. Miljøområdet opnår f.eks. stadig en 

meget lav score. 17 pct. af virksomhedslederne vurderer sagsbehandlingskvaliteten på 

dette område som god4, imens bedømmer 19 pct. den som dårlig5.  

Andelen af ”ved ikke” besvarelser er stor i forhold til disse spørgsmål, og svinger fra 20-50 

pct. Den store andel ”ved ikke” svar kan betyde, at det i overvejene grad kun er de virk-

somhedsledere, som har haft en sag hos kommunen, der har bedømt kvaliteten. 

 
Figur 5: Bedømmelse af sagsbehandling [Indeksskala: 0-100] 

 
 
Note: Virksomhederne er blevet bedt om at sætte ord på deres bedømmelse af kvaliteten, hvis den er vurderet ”dårlig”. Udsagnene kan 

ses i bilagene.  

                                            
4
 Sum af svarkategorierne: Lidt god, God og Meget god 

5
 Sum af svarkategorierne: Lidt dårlig, Dårlig og Meget dårlig 
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Inddragelse & dialog 

Positiv dialog mellem kommunen og virksomhederne er en vigtig del af erhvervsklimaet og 

påvirker opfattelsen af serviceleverancen. 

39 pct. af virksomhedslederne er enige i, at den kommunale dialog med og inddragelse af 

erhvervslivet er god. 21 pct. mener det modsatte. Dermed har kommunen forbedret sin 

performancescore med 11 indekspoint (eller 24 pct.).  

I gennemsnit har inddragelses- og dialogparametrene forbedret sig med 26 pct.  

Det område, der har oplevet den største vækst i scoren, er embedsmændenes evne til at 

inddrage og have dialog med erhvervslivet. Området er steget med hele 32 pct. 

Samlet set er kommunen gået fra en meget lav score i 2014 til en lav score i 2015.  

 
Figur 6: Bedømmelse af den kommunale dialog og inddragelse af virksomhederne [Indeksskala: 0-100] 
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Arbejdskraft og Jobcenteret 

I nedenstående præsenteres undersøgelsens resultater i forhold til arbejdskraftmangel, 

samt en vurdering af jobcenterets evne til at formidle den rigtige arbejdskraft. 

Arbejdskraftmangel 

Omkring hver 3. virksomhed i Haderslev Kommune mangler kvalificeret arbejdskraft. 

 
Figur 7: Mangel på arbejdskraft i kommunen 

 
 
 
Over hver 5. virksomhed mangler faglært arbejdskraft, hvilket dermed er den type arbejds-
kraft flest virksomheder efterspørger. 
 
Figur 8: Hvilken type arbejdskraft har virksomhederne behov for? 

 
Note: Den helt konkrete kompetance virksomhederne efterspørger kan ses i bilagene. 
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Jobcenteret 

Virksomhederne er blevet bedt om at bedømme sagsbehandlingskvaliteten hos Jobcente-

ret, og om centeret er god til at formidle kvalificeret arbejdskraft til deres virksomheder. 

Virksomhederne tildeler jobcenteret en meget lav performancescore i forhold formidling af 

arbejdskraft og sagsbehandlingskvaliteten. Der er dog sket en bedring i Jobcenterets per-

formance fra 2014 til 2015. F.eks. er der sket en 21 pct. stigning bedømmelsen af, hvorvidt 

jobcenteret er god til at formidle kvalificeret arbejdskraft. 

Næsten hver 3. virksomhedsleder mener dog stadig, at sagsbehandlingskvaliteten er dår-

lig og centeret ikke er god til at formidle den kvalificerede arbejdskraft, som deres virk-

somheder har brug for. 

 
Figur 9: Bedømmelse af jobcenterets indsats [Indeksskala: 0-100]

 

 

For at teste om ovennævnte scorer er mere et udtryk for image end en reel bedømmelse 

af et faktisk sagsforløb har vi opdelt performancescorerne i forhold til, hvorvidt virksomhe-

den har gjort brug af jobcenteret inden for det seneste år. 

Figur 10 viser en opgørelse af, hvor mange der har gjort brug af jobcenteret inden for det 

seneste år. Det har omkring 1/3 af virksomhederne. 

 

Figur 10: Har din virksomhed gjort brug af Jobcenter Haderslev inden for det seneste år? 
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Som opdelingen viser i figur 11, er der tydelig forskel i tilfredsheden blandt virksomheder-

ne. De virksomheder der har brugt jobcenteret inden for det seneste år er mere tilfredse 

end de øvrige. Virksomhederne der ikke har brugt Jobcenteret inden for det seneste år, 

kan dog have benyttet Centeret tidligere, og derfra givet deres bedømmelse. Figuren løfter 

derfor kun noget af sløret for, hvorvidt performancebedømmelserne har et element af ima-

ge-måling i sig. 
 

Figur 11: Performance opdelt på, hvorvidt virksomhederne har haft kontakt med jobcenteret [Indeksskala: 0-100] 

 

 

Virksomhederne er også blevet bedt om at tilkendegive, hvorvidt de betragter Jobcenteret 

som en vigtig samarbejdspart, og om de synliggøre ledige jobs over for Jobcenteret. 

18 pct. af respondenter betragter Jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner. 

 
Figur 12: Er Jobcenter Haderslev en vigtig samarbejdspartner for din virksomhed? 

 

 

13 pct. af virksomhederne synliggør næsten altid/altid ledige job over for Jobcenteret. Om-

kring halvdelen gør aldrig dette. 

 

Figur 13: Synliggør din virksomhed ledige job over for jobcenteret? 
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Virksomhedslederne er også blevet spurgt om deres kendskab til Jobcenterets tilbud, og 

er blevet bedt om at prioritere disse. 

Mere end 4 ud af 10 adspurgte kender6 Jobcenterets tilbud, og 30 pct. gør ikke. 

 
Figur 14: Kendskab til jobcenterets tilbud  

 

 

For at kortlægge virksomhedernes prioritering af jobcenterets tilbud, har virksomhederne 

fordelt 10 point mellem 4 forskellige jobcentertilbud. De har givet flest point til de tilbud, 

som de ønsker at prioritere højest. I figur 15 ses både dette års pointfordeling samt sidste 

års. 

Virksomhedernes prioriteringer har ikke ændret sig væsentligt, dog er fastholdelse af sy-

gemeldte opprioriteret og opkvalificering af medarbejderne nedprioriteret. 

 
Figur 15: Prioritering af jobcenterets tilbud [Pointskala: 0-10] 

   

                                            
6
 Sum af svarkategorierne: Kender, Kender godt og Kender meget godt 
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Infrastruktur 

Herunder præsenteres resultaterne af respondenternes tilfredshed med infrastrukturen på 

en række områder: 

 Generel tilfredshed 

 Forsyning og renovation 

 Den fysiske infrastruktur 

 Den digitale infrastruktur 

 

Tilfredshed generelt 

Næsten en 7 ud af 10 virksomheder er tilfredse med infrastrukturen samlet set, og kun 

omkring hver 10. er utilfreds.  

 

Figur 16: Bedømmelse af Infrastrukturen [Indeksskala: 0-100] 

 

Tilfredshed med forsyning og renovation 

Der er udpræget tilfredshed med erhvervsaffaldsordningerne og forsyningen, og der er 

ikke sket nogen nævneværdig udvikling siden 2014. 

 

Figur 17: Bedømmelse af forsyning og renovation [Indeksskala: 0-100]  
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Tilfredshed med den fysiske infrastruktur 

Overordnet set har tilfredsheden ikke rykket sig. Der er dog sket en 14 pct. forbedring i 

performancescoren i forhold til det kommunale vejnet. 

 
Figur 18: Bedømmelse af den fysiske infrastruktur [Indeksskala: 0-100] 

 

 

For at kortlægge, hvor evt. problemer med det kommunale vejnet er størst, er performan-

cescorerne opdelt på virksomhedernes geografiske placering. Antagelsen er, at respon-

denterne vurderer vejnettet i deres nærområde. Virksomheder fra Haderslev er mest til-

fredse, imens virksomheder fra Gram er mindst tilfredse. 

 
Figur 19: Bedømmelse af den det kommunale vejnet opdelt på byer [Indeksskala: 0-100] 
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Tilfredsheden med den digitale infrastruktur 

I det følgende gennemgås virksomhedsledernes vurdering af den digitale infrastruktur. 77 

pct. af virksomhederne er tilfredse med bredbåndsdækningen og 66 pct. er tilfredse med 

mobildækningen. Der er ikke nogen bemærkelsesværdige forskelle i performancescorerne 

fra 2014 til 2015. 

 

Figur 20: Bedømmelse af den digitale infrastruktur [Indeksskala: 0-100] 

 

 

 

 

 

  

65 

75 

64 

77 

0 17 33 50 67 83 100

Mobildækningen, på din virksomheds adresse

Bredbåndsdækningen, på din virksomheds adresse

2014 2015



 

 

 

 17 

Kommunen som kunde  

Kommunens rolle som kunde over for de private virksomheder er kortlagt herunder. 

Der er en udbredt tilfredshed med kommunens overholdelse af betalingsfrister til private 

virksomheder. 40 pct. er tilfredse med overholdelsen af betalingsfristerne, og blot hver 10. 

er utilfreds.  

Modsat er der en stor uenighed i, at det er let for lokale SMV’er, at komme i betragtning 

som leverandør til kommunale udbud. Over 3 ud af 10 af de adspurgte virksomheder er 

uenige og blot 15 pct. er enige. Der er dog sket en forbedring på 21 pct. i performancesco-

ren på området fra 2014 til 2015.  

 

Figur 21: Bedømmelse af kommunen som kunde [Indeksskala: 0-100] 

 
 
 
Tilgængeligheden af de kommunale udbud kan opfattes forskellig alt efter, hvilken branche 

virksomheden befinder sig i. Derfor er der lavet en opdeling i forhold til brancher. Jf. figur 

22 er performancescorerne relativt jævnt fordelt mellem brancherne. Den branche der til-

deler den laveste performancescore er: Engros- og detailhandelsvirksomheder. 

  

Figur 22: Adgang som leverandør til kommunale udbud opdelt på brancher [Indeksskala: 0-100]
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Udbud af erhvervsjord og -lokaler  

Der gennemgås i det følgende, hvor nemt det er for virksomhederne at anskaffe erhvervs-

lokaler og –jord.  

Der er ikke væsentlige ændringer i performancescorerne fra 2014 til 2015 .  

 

Figur 23: Bedømmelse af udbud af erhvervsjord og -lokaler [Indeksskala: 0-100] 

 
 
Ovenstående performancescorer for 2015 er opdelt på brancheniveau for at kortlægge 

særlige udfordringer. 

 
Figur 24: Bedømmelse af udbud af erhvervsjord og -lokaler opdelt på brancher [Indeksskala: 0-100]   
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Skat 

Skat er et meget omdiskuteret rammevilkår, derfor er respondenterne bedt om at bedøm-

me, hvorvidt skatter og afgifter er en barriere for virksomhedernes vækst. Virksomhederne 

er generelt meget enige i, at skatter og afgifter er en barriere for deres virksomheders 

vækst. Det var de også sidste år. 

 

Figur 25: Bedømmelse af skat [Indeksskala: 0-100] 

 

For at bedømme, hvilke brancher der finder skat og afgifter mest problematiske er der fo-

retaget en opdeling i figur 26. Jo lavere score desto mere enighed i, at skatter og afgifter 

er barrierer. 

 

Figur 26: Bedømmelse af skat opdelt på brancher [Indeksskala: 0-100] 
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Metode 

Dataindsamling & kontaktgruppe 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 27.04. – 06.05.2015 som en elektronisk spørge-

skemaundersøgelse adresseret til udvalgte virksomheder. Respondenterne har gennem-

ført besvarelserne ved selvvalg. 

Gennemførelsesstatistik 

 Antal Procent 

Gennemførte interview 328 23% 

Ikke svaret  878 62% 

Ønsker ikke at deltage 146 10% 

Ufuldstændige 60 4% 

Antal adspurgte (Total)  1412 100% 

 

Fejlmargin 

Med i alt 328 respondenter i undersøgelsen, er der med 95 pct. sandsynlighed en fejlmar-

gin på ca. 5,4 pct. på undersøgelsesresultaterne ved generalisering til populationen.  

Sammenlignelighed over tid 

I 2014 afrapporteringen var procentsatserne beregnet uden ”ved ikke” svarerne. I år afrap-

porteres tallene med ”ved ikke” besvarelserne i beregningen. Derfor er procentsatserne i 

2014 rapporten anderledes end de 2014-tal, der er afrapporteret i denne 2015 rapport. 

Ændringen forandrer ikke resultatet. Grunden til den nye afrapporteringsform, er at tallene 

med ”ved ikke” besvarelserne giver et mere retvisende billede af de overordnede tilstande.  

  



 

 

 

 21 

Respondentstatistik 

Branche (DST Hovedkategorier) Antal Procent 

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 24 7% 

Andre serviceydelser 10 3% 

Bygge – og anlægsvirksomhed 27 8% 

Engros- og detailhandel: rep af motorkøretøjer 63 19% 

Fast ejendom 5 2% 

Fremstillingsvirksomhed 24 7% 

Information og kommunikation 14 4% 

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 26 8% 

Liberale, videnskabelige og tekn. tjenesteydelser 47 14% 

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 10 3% 

Pengeinstitut- og finansvirksomhed mv. 7 2% 

Transport og godshåndtering 5 2% 

Vandforsyning: Kloakvæsen, affaldshåndtering mv. 4 1% 

N/A 62 19% 

Total 328 100% 

 
 
Virksomhederne adresse Antal Procent 

Bevtoft 7 2% 

Gram 28 9% 

Haderslev 205 63% 

Hejls 1 0% 

Sommersted 18 5% 

Toftlund 1 0% 

Vojens 66 20% 

Aabenraa 2 2% 

Total 328 100% 

 
 
 


