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BAGGRUND OG FORMÅL MED ANALYSEN

Vejle Kommune arbejder i 2019 med at udforme en ny erhvervspolitik, der skal sikre, 

at kommunen er et attraktivt sted at drive virksomhed. Som et vigtigt vidensindspark

til denne proces, har Epinion gennemført en undersøgelse, der fra forskellige vinkler 

belyser virksomhedernes input til den fremadrettede erhvervspolitik i kommunen. 

Undersøgelsen dækker erhvervslivet på tværs af hele kommunen, alle brancher 

inden for industri, handel og service (herunder turisme) og på tværs af 

virksomhedsstørrelser fra iværksættere og mikrovirksomheder til store 

virksomheder. Den kortlægger de udfordringer og barrierer, som virksomhederne 

oplever ift. at kunne udvikle sig, samt deres ønsker og behov i en fremadrettet optik. 

Undersøgelsen skal således sikre, at et bredt og repræsentativt udsnit af 

erhvervslivet i kommunen inddrages i udviklingen af erhvervspolitikken.

LÆSEVEJLEDNING

De væsentligste resultater og konklusioner fra analysen er samlet i denne rapport. 

Rapporten redegør indledningsvist for undersøgelsens datagrundlag og metode 

samt de primære konklusioner. Rapporten er herefter inddelt i fire temaafsnit: 1) 

Ønsker og anbefalinger til kommunens erhvervspolitik, 2) Erhvervsklima og 

tilfredshed, 3) Virksomhedernes udfordringer og fokusområder og 4) Erhvervsservice 

og tilbud. 

God læselyst !

INTRODUKTION
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PRIMÆRE KONKLUSIONER
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Undersøgelsen viser, at omkring to ud af tre 

virksomheder i Vejle Kommune forventer en 

stigning i omsætning såvel som indtjening. 43% 

forventer en stigning i antallet af medarbejdere 

de kommende år.  

VEJLE KOMMUNES VIRKSOMHEDER 

FORVENTER ØKONOMISK FREMGANG

Mere end tre ud af fire 

virksomheder i kommunen er 

tilfreds eller meget tilfreds med at 

drive virksomhed i kommunen. 

Endvidere tilkendegiver 66% af 

virksomhederne, at de i høj grad 

eller meget høj grad vil anbefale 

deres netværk at etablere sig og 

drive virksomhed i området. 

Kommunen har derfor en stærk 

skare af ambassadører i det 

private erhvervsliv. 

Anbefalingsvilligheden er større 

hos handelsvirksomheder end hos 

virksomhederne i hhv. industri og 

servicefaget.

STOR TILFREDSHED MED 

ERHVERVSVENLIGHEDEN 

I VEJLE KOMMUNE

For at sikre de bedste rammevilkår for virksomhederne i Vejle 

Kommune, ønsker disse, at den nye erhvervspolitik prioriterer, 

effektiviserer og optimerer betingelser inden for infrastruktur og 

mobilitet. Derudover skal tværgående samarbejder gentænkes, 

udvikles og fornys. Dette omfatter bl.a. erhvervsspecifikke netværk og 

infomøder opdelt ift. branche. Analysen viser dog også, at der er stor 

variation blandt virksomhederne ift. hvad der vurderes vigtigst for 

bundlinjen. Virksomhederne mener til stadighed, at kommunen 

udvikler sig i den rigtige retning, og at de eksisterende indsatser i den 

gamle erhvervspolitik også skal afspejles i kreationen af den nye.     

INFRASTRUKTUR OG DIALOG ER VIGTIGE 

RAMMEVILKÅR FOR BUNDLINJEN
Mere end fire ud af fem virksomheder vil i de 

kommende år fokusere på at effektivisere 

indsatser og processer. Dette ses især hos 

handelserhvervet. Herudover vil den grønne 

dagsorden få nogen, om ikke stor, fokus for 85% 

af virksomhederne i kommunen. Ligeledes vil 

der på kort og lang sigt være et overordnet 

ønske om at vækste for godt hver tredje 

virksomhed. De mange fokusområder viser 

imidlertid, at der er stor forskel i prioriteter på 

tværs af virksomhederne i Vejle Kommune.

EFFEKTIVISERING, DEN GRØNNE 

DAGSORDEN OG ØNSKET OM 

VÆKST HAR FOKUS

HVORDAN OPLEVER 

VIRKSOMHEDERNE DET AT DRIVE 

VIRKSOMHED I VEJLE KOMMUNE?

HVAD OPTAGER VIRKSOMHEDERNE 

I VEJLE KOMMUNE PÅ DE INDRE 

LINJER NETOP NU?

HVILKE ØNSKER OG ANBEFALINGER HAR 

VIRKSOMHEDERNE TIL KOMMUNENS 

ERHVERVSPOLITIK?

For at blive Danmarks førende erhvervsby nævner virksomhederne, 

at Vejle skal have et højere ambitionsniveau og stile efter det unikke. 

Kommunen skal ligeledes styrke og optimere de tilbud, der gives til 

virksomhederne. Kommunen skal arbejde på, at det er et godt sted at 

bo og leve, så stærke kompetencer og arbejdskraft nemmere trækkes 

til området. Derfor skal både bosætningsindsatsen såvel som 

kulturområdet prioriteres.

VEJLE SKAL HAVE HØJE AMBITIONER OG 

VÆRE DANMARKS FØRENDE ERHVERVSBY
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KONKRETE ANBEFALINGER TIL EN NY 

ERHVERVSPOLITIK



#1

Vejle skal være 
Danmarks førende 

erhvervsby

#2

Vejle Kommune 
skal have større 

visioner

#3

Vejle Kommune 
skal tage stilling til 
de 17 verdensmål

#4

Vejle Kommune 
skal fortsat 
prioritere 

bosætning og 
kultur højt

ANBEFALINGER TIL EN REVIDERET ERHVERVSPOLITIK 
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Erhvervslederne peger overordnet på fire anbefalinger til Vejle Kommunes 

revidering af erhvervspolitikken. Disse er illustreret nedenfor, og præsenteres 

nærmere på de næste sider. 

Kilde: Fokusgruppeinterviews



ANBEFALING 
VEJLE SKAL VÆRE DANMARKS 
FØRENDE ERHVERVSBY 
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#1

Gratis rådgivningstilbud og 
netværksmuligheder. Iflg. 
erhvervslederne burde det være gratis 
at være medlem i erhvervsnetværk i en 
tidsbestemt periode. De enkelte tilbud 
skal også synliggøres og promoveres 
yderligere for alle brancher og 
virksomhedsstørrelser som f.eks. 
mikrovirksomheder og iværksættere. 

En revideret 
erhvervspolitik skal iflg. 
erhvervsledere i Vejle 

Kommune 

”forbedre eksisterende 
rammevilkår og 

prioritere nødvendige 
indsatser, således at 

man kan blive landets 
førende erhvervsby”

Byrådet, ledere og medarbejdere 
inviteres på virksomhedsbesøg. Iflg. 
erhvervslederne burde ovennævnte 
parter komme på besøg for at danne 
sig et reelt billede af, hvad der rører 
sig ude i virksomhederne, hvad de har 
af udfordringer mv. Et simpelt tiltag, 
der kan skabe gode relationer. 

Infrastrukturen skal sikre de bedste 
erhvervsforhold. Erhvervslederne 
påpeger, at nye indfaldsveje, forbedringer 
til nuværende mobilitetsmuligheder i 
indre by, en etageudvidelse på Vejle Fjord 
broen og en generel optimering af 
offentlig transport i hele kommunen og til 
Billund Lufthavn er nødvendige for at sikre 
gode erhvervsforhold for virksomhederne. 

Unødvendige afgifter skal fjernes. Her 
nævner enkelte erhvervsledere, at der er 
en del afgifter, de gerne så sig foruden, 
herunder afgifter, der kan afskaffes på et 
kommunalt niveau. Dette handler især om 
at fjerne elementer, der hindrer 
virksomhederne i at holde sig 
konkurrencedygtige.

Iflg. erhvervslederne skal dette ske med fokus på fire indsatsområder:

Kilde: Fokusgruppeinterviews



ANBEFALING 
VEJLE KOMMUNE 
SKAL HAVE STØRRE 
VISIONER
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#2 #3ANBEFALING 
VEJLE KOMMUNE SKAL 

TAGE STILLING TIL DE 
17 VERDENSMÅL

Erhvervslederne påpeger, at Vejle Kommune 
”skal tage stilling til deres egen position og gøremål ift. de 17 

verdensmål og den bæredygtige dagsorden”

Erhvervslederne nævner, at Vejle Kommune 
”skal være mere ”sultne”. De skal turde stille krav og være 

ambitiøse på områdets vegne”

Der kræves et højere ambitionsniveau og 
større visioner generelt i kommunen. Der 
skal videreudvikles på en kultur, hvor de 
store visioner trives, hvor Vejle Kommune 
stiler efter det unikke, og hvor en åben og 
positiv indstilling til tingene er med til at 
skabe innovation og udvikling. De gode 
ideer kunne bl.a. komme fra et testcenter, 
hvor ideer præsenteres og diskuteres ud fra 
en konceptuel og pragmatisk vinkel. 

De 17 verdensmål skal italesættes og have en 
central plads på dagsordenen. Iflg. erhvervslederne 
skal Vejle Kommune tage stilling til, hvor de står i 
det store billede ift. verdensmålene. Her nævnes 
helt specifikt, at der ønskes en bæredygtig tilgang 
til løsninger vedr. institutioner, byggerier i udbud 
og projekter. Et eksempel er innovations- og 
uddannelsescenteret, Resilience House. Ligeledes 
foreslår erhvervslederne, at alle bygninger, som 
fremadrettet bliver til med offentlige midler, skal 
være CO2 neutrale. 

Kilde: Fokusgruppeinterviews



ANBEFALING: 
VEJLE KOMMUNE SKAL FORTSAT 
PRIORITERE BOSÆTNING OG KULTUR 
HØJT
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#4

For at sikre de bedste 
forudsætninger for 

erhvervslivet, så 
påpeger erhvervs-

lederne, at

”det er nødvendigt at 
have fokus på 

bosætning og kultur”

Vejle Kommune er et rart sted at bo 
og leve. Iflg. erhvervslederne vil 
kvalificeret arbejdskraft være lettere 
tilgængelig, hvis kommunen omtales 
som et rart sted at bo og leve. For at 
imødekomme dette skal kommune 
fortsat sikre gode vilkår for borgere ift. 
også at tiltrække nye borgere. 
Omtalen af kommunen kunne også 
målrettes bestemte typer af 
kompetencer og således imødekomme 
de mangler, som virksomhederne 
oplever hvad angår relevante 
ressourcer. 

Kultur er hvad der driver mennesker. 
For at imødekomme en 
befolkningstilvækst er kultur et 
væsentligt parameter. Erhvervslederne 
mener, at der skal investeres i 
ungdommen, så det ud fra et kulturelt 
synspunkt er interessant at være borger 
i Vejle Kommune. Iflg. erhvervslederne 
står Vejle Kommune for stille på 
kulturområdet, hvilket hindrer unge 
mennesker og børnefamilier i at 
bosætte sig i området. Det inkluderer 
bl.a. events, koncerter, aktiviteter i 
bybilledet og flere bymiljøer.

Kilde: Fokusgruppeinterviews
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ØNSKER TIL KOMMUNENS 

ERHVERVSPOLITIK



STOR VARIATION I 
PRIORITET PÅ 
TVÆRS AF 
BRANCHERNE
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Der er stor forskel på virksomhedernes 

prioritering af fokus alt efter branche; 

industri, handel og service (herunder 

turisme). Velfungerende infrastruktur har i 

gennemsnit den højeste prioritering. Her 

mener især virksomhederne inden for handel 

og service, at infrastrukturen og mobiliteten er 

et område, Vejle Kommune bør prioritere høj i 

deres nye erhvervspolitik. Særligt inden for 

servicefaget er adgang til kvalificeret 

arbejdskraft en høj prioritet, mens 

virksomhederne inden for industri mener, at 

lave skatter og afgifter bør have højeste 

prioritet i en ny erhvervspolitik. 

Fælles prioritering på tværs af brancher. 

Dialog med erhvervslivet er det fokusområde, 

der blandt samtlige tre brancher vægtes 

relativt højt i relation til en ny erhvervspolitik.

Temaerne; infrastruktur, dialog med erhvervslivet samt 

sagsbehandling er uddybet på de følgende sider.

Industri
(n=92)

Handel
(n=103)

Service
(n=105)

Dialog med erhvervslivet

Adgang til kvalificeret 
arbejdskraft

Lav erhvervsskat / afgifter

Attraktiv 
bosætningspolitik

Bedre velfærdsservice

Styrke kommunens 
image/omdømme

Velfungerende og attraktive 
midtbyer

Attraktive erhvervsgrunde

Lav prioritet Høj prioritetNogen prioritet

Virksomhederne er præsenteret for en række fokusområder og har vurderet, hvorvidt kommunen bør 
give disse lav-, nogen- eller høj prioritet i deres nye erhvervspolitik? 

Kvaliteten af 
sagsbehandling

Velfungerende infrastruktur

TOP 3 – INDUSTRI

1. Lav erhvervsskat/afgifter

2. Kvalitet af sagsbehandling

3. Dialog med erhvervslivet

TOP 3 – SERVICE

1. Velfungerende infrastruktur

2. Adgang til kval. arbejdskraft

3. Kvaliteten af sagsbehandling

TOP 3 – HANDEL

1. Velfungerende infrastruktur

2. Dialog med erhvervslivet

3. Adgang til kval. arbejdskraft

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse



VELFUNGERENDE 
INFRASTRUKTUR

12

Infrastrukturen er et af de væsentligste områder, som bør have et højere fokus i 

den nye erhvervspolitik for Vejle Kommune. Helt overordnet er erhvervslederne i 

Vejle Kommune enige i, at infrastrukturen i og omkring kommunen er et væsentligt 

parameter, der skal tages højde for. Her nævnes helt specifikt:

• Mobiliteten i indre by

• Nye indfaldsveje

• Et forbedret motorvejsnet

Erhvervslederne ønsker en forbedring af mobiliteten til/fra Billund Lufthavn. 

Offentlig transport til Billund (fx tog) anses for et vigtigt fokusområde. Årsagen er, 

at Billund Lufthavn forventer at få flere rejsende de næste år, og det vil medføre et 

større flow til og fra lufthavnen. Iflg. erhvervslederne kommer det til at påvirke 

borgernes mobilitetsmuligheder i kommunen. 

”I takt med at byen udvikler sig, vil 

infrastrukturen i fremtiden ikke være 

noget problem, hvis der i nutiden kommer 

mere fokus herpå” (Lille virksomhed, uden 

for Vejle by)

”Det er ikke kun i midtbyen men generelt i 

Vejle Kommune, at der er et trafikalt 

problem” (Lille virksomhed, uden for Vejle 

by)

”[…] De små lokalsamfund har ikke nogen 

trafikale knudepunkter, så her er der ingen 

problemer. Det foregår alt sammen i de 

større byer” (Lille virksomhed, uden for 

Vejle by)

”Som det er i øjeblikket, synes jeg, at 

infrastrukturen fungerer ganske fint” (Stor 

virksomhed, Vejle By)

Kilde: Fokusgruppeinterviews
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SAGSBEHANDLING

Sagsbehandlingen i Vejle Kommune har været inde i en positiv udvikling det seneste 

halve årti. Iflg. erhvervslederne i kommunen er sagsbehandlingen forbedret og har 

været inde i en positiv udvikling de seneste 4-5 år. Her peges særligt på en ændring i den 

strukturelle tilgang på området som årsag, herunder hurtig responstid, ændringer i 

interne procedurer og et generelt forbedret serviceniveau. Flere erhvervsledere omtaler 

den positive udvikling som en decideret kulturændring i kommunen. En anden primær 

driver for udviklingen set fra erhvervsledernes perspektiv er, at kommunen prioriterer at 

tage en dialog på forhånd, inden virksomheden formelt indsender en sag til behandling. 

Her drøftes emnet, mulighederne, problematikkerne osv. 

I forlængelse af ovenstående betyder det også, at den kritik, som enkelte erhvervsledere 

har til sagsbehandlingen, betegnes som personbåret og går dermed ikke på kommunens 

tilgang til sagsbehandlingen generelt.

”Uanset hvad du har af udfordringer, har 

tilgangen fra kommunens side i de enkelte 

sager, som vores virksomhed har været 

involveret i, været særdeles fremragende” 

(Stor virksomhed, Vejle By)

”De er gode til at tage en dialog omkring 

sagen, inden man indsender papirerne” 

(Stor virksomhed, uden for Vejle by)

”Dialogen i Aarhus Kommune er fx meget 

tung, hvor det ligner at ingen vil tage 

ansvar. I Vejle Kommune er billedet helt 

anderledes” (Stor virksomhed, Vejle By)

”Sagsbehandlingen i Vejle Kommune er 

fin, men ikke verdensklasse” (Lille 

virksomhed, uden for Vejle by)

Kilde: Fokusgruppeinterviews
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DIALOG MED ERHVERVSLIVET

Der er gode muligheder for dialog, men initiativet tages af erhvervslivet og ikke 

kommunen. Iflg. erhvervslederne er de generelle muligheder for at komme i dialog 

med kommunen gode. Ligeledes har erhvervet mulighed for at komme i dialog med de 

erhvervskonsulenter i kommunen, de ønsker. Den eneste anke er, at det er erhvervet, 

der skal være proaktiv og initiativtager, hvis dialogen skal skabes. Derudover er det ikke 

altid overskueligt for virksomheden at finde frem til den pågældende medarbejder i 

kommunen, som de skal have fat på i forhold til et givent emne. 

Kommunen skal byde virksomhederne velkomne. Når nye virksomheder placerer sig 

geografisk inden for kommunegrænsen, bør kommunen have som fast procedure at 

byde dem velkommen. Iflg. erhvervslederne skal kommunen betragte sig som en 

virksomhed, der skal pleje sit netværk og kunderne - forstået som de erhverv, der 

drives i området. Dette gør kommunen allerede, men ikke i et tilstrækkeligt omfang, 

mener erhvervslederne. Forslag til forbedringer er fx virksomhedsbesøg 1-2 gange 

årligt. 

”Du kan få alt den dialog, du ønsker dig. 

Du skal bare selv henvende dig til Vejle 

Kommune” (Stor virksomhed, Vejle By)

”Der skal være en mulighed for at komme i 

kontakt med de retter personer, men det 

er ikke altid nemt at finde ud af, hvem der 

skal kontaktes” (Lille virksomhed, uden for 

Vejle by)

”Kontakten til Vejle Erhverv har været en 

mangelvare siden jeg tiltrådte min stilling 

tidligere i indeværende år” (Stor 

virksomhed, Vejle By)

”Når der kommer nye virksomheder til, 

burde de byde os mere velkomne” (Lille 

virksomhed, Vejle By)

Kilde: Fokusgruppeinterviews
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(n=222)

Hvad mener du er det vigtigste, som Vejle Kommune bør gøre for at gøre kommunen 
endnu mere erhvervsvenlig (for din virksomhed)?

MOBILITET OG STYRKET 
INFRASTRUKTUR ER DEN 
PRIMÆRE DRIVER FOR 
ERHVERVSVENLIGHEDEN
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Generelt er der stor spredning på, hvad 

virksomhederne mener kan forbedre 

kommunens erhvervsvenlighed. 16% af 

virksomhederne tilkendegiver, at infrastrukturen 

er den mest essentielle driver ift. at øge Vejle 

Kommunes erhvervsvenlighed. Dernæst kommer 

tværgående samarbejder, hvor især dialog, 

netværk og inkludering nævnes. 

NOTE: det er åbne besvarelser, der er kvantificeret og efterfølgende kodet til ovennævnte temaer

Mobilitet og infrastruktur (fx indfaldsveje og busforbindelser)

Samarbejder (fx dialog, netværk, virksomhedsbesøg)

Erhvervsforhold (fx bedre vilkår, flere erhvervsgrunde)

Decentralisering af erhverv (fx udvide indsats til øvrige byer)

Kompetencer/Ressourcer (fx fastholde og tiltrække ansatte)

Øget information (fx om nuværende rådgivningstilbud)

Byudvikling (fx forbedre bylivet, flere events, arrangementer)

Skatter og afgifter (fx nedjusteringer, sænke disse)

Etablerede virksomheder (fx mindre fokus på nye firmaer)

Udbudspolitik (fx mere ligelig fordeling mellem arbejdsopg.)

Sagsbehandling (fx hurtigere behandlingstid, bedre service)

Andre politiske prioriteter (fx distribuere midler anderledes)

Bæredygtighed (fx nye metoder, grøn omstilling)

Innovation (fx nyt mindset, kreativitet, kommunale processer)

Andet 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse



48%

59%

61%

68%

78%

24%

18%

23%

17%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Viden og innovation i industri
og service

Stærkt iværksættermiljø

Et attraktiv sted at bo/leve

Tæt samarbejde med
uddannelser

God service til erhvervslivet

Helt enig Delvis enig
NOTE: Her vises kun fordelingen ift. dem der er helt eller delvis enig. (n=300)

Er du enig eller uenig i, at Vejle Kommune skal videreføre disse tidligere indsatser i den nye erhvervspolitik?

NUVÆRENDE INDSATSER ER 
STADIGVÆK EN PRIORITET 
FOR VIRKSOMHEDERNE
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Dataene viser, at virksomhederne i Vejle er helt- eller delvis enig i, at de enkelte tiltag fra den 

eksisterende politik skal videreføres til den nye erhvervspolitik. Dette gælder i særdeleshed god 

service til erhvervslivet (91%), et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne (85%) og at 

gøre området til et attraktivt sted at bo og leve (84%). Viden og innovation i industri og service er 

den indsats, virksomhedernes mindst er enige i skal videreføres (72%). Der er ingen betydelige 

forskelle på tværs af branche og virksomhedsstørrelse.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse



ERHVERVSKLIMA OG 

TILFREDSHED
17



4 UD AF 5 VIRKSOMHEDER ER TILFREDSE ELLER MEGET 
TILFREDSE MED ERHVERVSVENLIGHEDEN
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Stor tilfredshed med erhvervs-

venligheden i Vejle Kommune. 

Analysen viser, at fire ud af fem 

virksomheder i Vejle Kommune er 

tilfredse eller meget tilfredse med at 

drive virksomhed i kommunen. 

Tilfredsheden ses uagtet af antal 

ansatte i virksomheden og hvilken 

branche, virksomheden drives i.   

Sammenlignes med en tilsvarende 

erhvervsklimamåling for Aarhus i 

2018 er resultatet mere positivt for 

Vejle Kommune. Den 

gennemsnitlige vurdering for 

tilfredsheden i Aarhus Kommune 

ligger på 67%. Dermed kan der 

konkluderes, at virksomhederne er 

mere tilfredse med erhvervsvenlig-

heden i Vejle Kommune.

2%

1%

4%

15%

44%

35%

0% 20% 40% 60%

Ved ikke

Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken tilfreds eller utilfreds

Tilfreds

Meget tilfreds

Hvor tilfreds er du generelt med at drive virksomhed i Vejle Kommune? 

(Det er op til virksomhedernes egen vurdering, hvad respondenten lægger vægt på i sin 
bedømmelse af erhvervsvenligheden. Der ønskes dog en generel vurdering) 

(n=300)

NOTE: Der er sammenlignet med Aarhus, da der er lavet en tilsvarende analyse inden for det seneste år.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse



DER ER INGEN SIGNIFIKANT FORSKEL PÅ TILFREDSHEDEN MED 
AT DRIVE VIRKSOMHED I VEJLE KOMMUNE SAMMENHOLDT 
MED VIRKSOMHEDENS STØRRELSE
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Forskellen i tilfredshed blandt 

mindre og større virksomheder er 

ikke signifikant. Grafen viser, at 

81% af virksomhederne med 5 

ansatte eller derover og 77% af 

virksomhederne med 2-4 ansatte er 

tilfredse eller meget tilfredse med 

at drive virksomhed i Vejle 

Kommune. 

Rent procentuelt er der en forskel 

blandt de to virksomhedsstørrelser. 

Denne forskel er dog ikke 

signifikant. Mindre virksomheder er 

derfor lige så tilfredse som større 

virksomheder hvad angår det at 

drive virksomhed i Vejle Kommune.
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5%

15%

42%

35%

1%

1%
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45%

36%

0% 20% 40% 60%

Ved ikke

Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken tilfreds eller utilfreds

Tilfreds

Meget tilfreds

5 ansatte eller derover

2-4 ansatte

Hvor tilfreds er du generelt med at drive virksomhed i Vejle Kommune? 

(Det er op til virksomhedernes egen vurdering, hvad respondenten lægger vægt på i sin 
bedømmelse af erhvervsvenligheden. Der ønskes dog en generel vurdering) 

2-4 ansatte (n=131)
5 ansatte eller derover (n=169)

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse



66% VIL ANBEFALE ANDRE 
VIRKSOMHEDER AT DRIVE 
ERHVERV/ ETABLERE SIG I 
VEJLE KOMMUNE
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Sammenligning med øvrige målinger. Perspektiveres vurderingen af 

virksomhedernes anbefalingsvillighed med målingen for DI i 2018, ligger det 

stabilt og på samme niveau som tidligere. Sammenlignes der fx med Aarhus 

Kommunes erhvervsklimamåling for 2018, ligger anbefalingsvilligheden 

blandt virksomheder i Vejle højere end dem i Aarhus. Her er tallet 48%.

NOTE: spørgsmålene er ens på tværs af alle undersøgelser og betragtes derfor for 

sammenlignelige. 

33% 33%

20%

4% 2%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

(n=300)

Vil du fremadrettet anbefale andre virksomheder at etablere sig og drive virksomhed i Vejle Kommune?

Virksomheder indenfor handelserhvervet (72%) vil i højere grad anbefale lignende virksomheder at drive 
virksomhed i Vejle Kommune end virksomheder inden for industri (58%)- og servicebranchen (65%). 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse



ERHVERVSLEDERNE UDTRYKKER I FLEST 
TILFÆLDE STOR TILFREDSHED MED 
KOMMUNENS FOKUS PÅ ERHVERVSLIVET
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Der er solid tilfredshed med erhvervslivets fokus i kommunen. 

Erhvervslederne påpeger at:

• Vejle Kommune er et godt sted at drive erhverv. Her fremhæves Borgerservice og hvordan 

de kontinuerligt opsøger erhvervslivet

• Kommunen er nærværende og lyttende til virksomhedernes udfordringer. 

• Vejle kommune har en god sagsbehandling.

• Kommunen har et godt internationalt udsyn.

• Enkeltstående politiske indsatser som fx boligpolitikken og bosætningsstrategien har 
fungeret.

”De ting, der kommer på 

dagsordenen, gør man noget ved. 

Der er handling bag ordene” (Stor 

virksomhed, uden for Vejle by)

”Man får de informationer, der er 

nødvendige og bliver såvel også 

inkluderet i processen, når der 

drøftes nye initiativer, projekter og 

retninger, der kan have betydning 

for erhvervslivet i Vejle Kommune” 

(Stor virksomhed, Vejle By)

”Sagsbehandling og alle aspekter 

heraf kører rigtig godt. Kun ros 

hertil” (Stor virksomhed, Vejle By)

Der nævnes en række områder, hvor man savner en styrket indsats. 

Erhvervslederne peger her på et øget fokus på: 

• Infrastruktur, mobilitet og videreudvikling af trafikale knudepunkter.

• Kommunens indsats ift. kvalificeret arbejdskraft.

• Virksomhederne som kunder i butikken.

• Virksomhederne i de mindre byer – dvs. et mere decentraliseret fokus.

NOTE: Der er væsentlig 
flere positive elementer i 
erhvervsledernes feedback 
end kritikpunkter.

Kilde: Fokusgruppeinterviews
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VIRKSOMHEDERNES UDFORDRINGER 

OG FOKUSOMRÅDER



BRED 
PRIORITERING PÅ 
TVÆRS AF 
FOKUSOMRÅDER 
DE KOMMENDE ÅR
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Industri
(n=92)

Handel
(n=103)

Service
(n=105)

Vejle By
(n=197)

Øvrige byer
(n=103)

Effektivisering

Bæredygtighed/social 
ansvar/en grøn dagsorden

Digitalisering

Salg og markedsføring

Innovation, forskning og 
produktudvikling

Rekruttering og tiltrækning 
af medarbejdere

Kapital/investeringer

Eksport/nye markeder

Intet eller meget 
begrænset fokus 

Stort fokus de 
kommende år

Nogen fokus de 
kommende år

I hvilken grad vil du have fokus på følgende områder de kommende år?

Den brede prioritering ses på tværs af brancher 

og geografisk placering. Helt generelt vil 

virksomhederne de kommende år have nogen 

eller stort fokus på langt hovedparten af de 

listede fokusområder. Set over en bred kam vil 

effektivisering (88%) og en grøn dagsorden 

(85%) få størst fokus, hvorimod eksport/nye 

markeder vil få intet eller meget begrænset 

fokus (36%).

Enkelte forskelle i relation til brancher og den 

geografiske placering af virksomhederne. 

Handelsvirksomheder har mest fokus på salg og 

markedsføring, hvorimod det særligt handler 

om effektivisering for industri- og servicefaget 

(herunder turisme). Virksomheder i Vejle By har 

over de kommende år en bredere prioritering 

set på tværs af de forskellige fokusområder end 

virksomheder uden for byen med undtagelse af 

fokusområderne: kapital/investeringer og 

eksport/nye markeder.

NOTE: Sammensætningen mellem virksomhedstyper og brancheinddelinger kan spille en rolle i den samlede vurdering mellem Vejle By og Øvrige byer

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse



DER ER RELATIVT FÅ 
SIGNIFIKANTE 
FORSKELLE HVAD 
ANGÅR STØRRELSEN 
PÅ VIRKSOMHEDEN 
OG DERES FOKUS
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2-4 ansatte
(n=131)

5 ansatte eller derover
(n=169)

Effektivisering

Bæredygtighed/social 
ansvar/en grøn dagsorden

Digitalisering

Salg og markedsføring

Innovation, forskning og 
produktudvikling

Rekruttering og tiltrækning 
af medarbejdere

Kapital/investeringer

Eksport/nye markeder

Intet eller meget 
begrænset fokus 

Stort fokus de 
kommende år

Nogen fokus de 
kommende år

I hvilken grad vil du have fokus på følgende områder de kommende år?

Med undtagelse af to fokusområder er 

der ingen betydelig forskel på 

virksomhedernes størrelse og deres 

prioriteringer. Der ses en signifikant 

forskel mellem mindre og større 

virksomheder ift. deres fokus på 

digitalisering og rekruttering og tiltrækning 

af medarbejdere. Her er det især 

virksomheder med minimum 5 ansatte, 

der har fokus på disse områder de 

kommende år.    

NOTE: Den signifikante forskel mellem de to variable 
er illustreret ved en synlig markering i grafen.

Signifikant forskel

Signifikant forskel

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse



VIRKSOMHEDERNE 
ØNSKER PRIMÆRT AT 
VÆKSTE

25

Flest virksomheder ønsker at vækste. Hovedparten 

af virksomhederne har fokus på at øge omsætningen 

i form af øget salg og kundegrundlag. Også det at 

konsolidere sig på markedet og effektivisere og 

optimere eksempelvis interne processer, 

arbejdsgange mv. er relativt vigtige fokusområder, 

og optager hhv. 13% og 12% af virksomhederne.

Ingen forskel på kort- og langsigtede mål. En 

nærmere opdeling i mål på kort og lang sigt viser 

ingen signifikant forskel mellem vurderingen af de 

kort eller langsigtede mål. En betydelig andel af 

virksomhederne nævner direkte, at deres 

overordnede mål ikke varierer, uanset om de 

vurderes på kort- eller lang sigt.

6%

5%

5%

7%

7%

8%

8%

9%

12%

13%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(n=273)

Hvad er det vigtigste fokusområde for virksomheden på kort (1-2 år) eller lang (3-10 år) sigt?

NOTE: Tabellen bygger på åbne besvarelser, der er kvantificeret og efterfølgende kodet til ovennævnte temaer

Ønske om at vækste (fx øge salgsindsatser, 

forbedre bundlinjen)

Effektivisering/Optimering (fx styrke 

interne processer, tidsforbrug, ressourcer)

Produktudvikling (fx lancere helt nye 

produkter samt forbedre de eksisterende)

Konsolidering (fx opretholde et godt niveau, 

sikre stabilitet/status quo, drifte virksomheden)

Rekruttering/Fastholdelse (fx sikre de 

rigtige kompetencer, efteruddannelse, vidensdeling)

Bæredygtig dagsorden (fx grøn omstilling, 

nye metoder, mindre CO2 aftryk)

Kvalitet/Service (fx forbedre kundeservice, styrke 

kvaliteten af produkter og leveringstid)

Branding (fx iværksætte nye kampagner, fokus 

på SoMe)

Digitalisering (fx følge med den teknologiske 

udvikling, fokus på webshop/hjemmeside)

Arbejdsforhold/Socialt miljø (fx styrke 

arbejdsmiljøet og vilkår, flere arrangementer)

Andet (fx renoveringer, skabe flere samarbejder, 

overdragelse af firma)

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse



ANTALLET AF MEDARBEJDERE, 
OMSÆTNING OG INDTJENING 
FORVENTES AT STIGE I 2019

26

Omkring to ud af tre virksomheder i Vejle Kommune har forventninger om, at 

deres omsætning og indtjening kommer til at stige i 2019. Ligeledes forventer 

43% en stigning ift. antallet af medarbejdere. Uagtet af branche og størrelse 

er det under hver 10. virksomhed, der forventer et fald på de enkelte 

parametre. 
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Ved ikke

Forventer et fald
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uændret antal

Forventer en
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Forventninger du en stigning eller et fald i 2019 i forhold følgende parametre?
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(n=300) for alle tre grafer

Antallet af medarbejdere Omsætning Indtjening

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse



HVIS VIRKSOMHEDEN 
SKULLE FLYTTE, VIL 
FLEST FORBLIVE I VEJLE 
KOMMUNE

27

(n=300)

5 Udlandet

4 I Aarhus- eller 
Københavnsområdet

3 Andet sted i Danmark

2 Omegnskommune (fx i 
Trekantområdet)

1 Et nyt sted inden for 
Vejle Kommune

Hvis virksomheden skulle komme i 
den situation, at den skulle flytte 
lokation, hvor er det mest 
sandsynligt, at virksomheden vil 
flytte hen?

27%

11%

8%

13%

4%

27% af virksomhederne i kommunen ville 

forblive i Vejle Kommune. Der er omkring en 

fjerdedel af virksomhederne, der tilkendegiver, 

at de i forbindelse med en flytning vil flytte til et 

andet sted i Vejle Kommune frem for at forlade 

området helt. Går man geografisk et stykke 

længere ud, er det 40% af virksomhederne, der 

ville vælge placering i enten Vejle Kommune 

eller en af omegnskommunerne. 

Det er især handelserhvervet, der ønsker at 

blive i området (37%), hvorimod kun 19% inden 

for industriområdet ville blive. Mens 62% af 

virksomhederne tilkendegiver en lokation, de 

sandsynligvis ville flytte til, ved de resterende 

38% ikke, hvortil de i givet fald ville relokere.

6 Ved ikke

38%

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse
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ERHVERVSSERVICE 

OG TILBUD



KENDSKAB TIL OG BRUG AF 
RÅDGIVNINGSTILBUDDENE 
VARIERER

29

Op til 60% af virksomhederne kender Vejle Kommunes 

rådgivningstilbud. Velvidende at rådgivningstilbuddene 

ikke er målrettet alle virksomheder, varierer kendskabet til 

de enkelte tilbud mellem 7-60%. VisitVejle Netværket er 

det mest kendte rådgivningstilbud blandt virksomhederne 

(69%). I den anden ende af skalaen findes Vækstrettet 

Kompetenceudvikling. 93% af virksomhederne kender ikke 

tilbuddet.

Der gøres opmærksom på, at tallene skal ses i lyset af, at 

indsatserne retter sig mod en mindre del af 

virksomhederne og ikke alle i kommunen. 
2%
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16%
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36%

39%

60%

93%

82%

78%

77%

59%

55%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vækstrettet
kompetenceudvikling

Eksportnetværk Vejle

Medstrøm

Vækstværk Vejle
(industrinetværk)

Culinary Institute / Food
Innovation House

Informationsmøde for
Iværksættere

VisitVejle Netværket

Kender og har brugt Kender Kender ikke

1%

(n=300)

Kommunen og erhvervshuset/væksthuset stiller en række rådgivningstilbud mv. til 
rådighed for virksomhederne i området. Hvilke af følgende tilbud kender du og har evt. 
benyttet?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse
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(n=100)

Kommunen er generelt interesseret i at forbedre sin erhvervsservice og de tilbud, der gives til 
virksomhederne. Har du ideer eller aktiviteter, som kommunen med fordel kan lave, som vil 
skabe værdi for din virksomhed?

NOTE: Tabellen bygger på åbne besvarelser, der er kvantificeret og efterfølgende kodet til ovennævnte temaer.

VIRKSOMHEDERNE ØNSKER 
FOKUS PÅ DIALOG OG 
ARBEJDSKRAFT

Virksomheder ønsker en tættere dialog med Vejle 

Kommune. Over en tredjedel af virksomhederne 

nævner, at dialogen skal intensiveres og forbedres. Der 

skal skabes flere erhvervs- og branchespecifikke 

netværk, virksomhedsbesøg og aktiviteter for 

virksomhederne. Alt dette vil iflg. virksomhederne 

skabe mere værdi for deres virksomhed.

Virksomhederne ønsker en bedre facilitering mellem 

dem, kommunen og uddannelsesinstitutionerne. Iflg. 

virksomhederne er arbejdskraft og kompetente 

ressourcer til tider en mangelvare i kommunen. Derfor 

ønskes en bedre dialog mellem de enkelte parter ift. 

udbuddet af uddannelser i området, tiltrækning af nye 

medarbejdere fra ind- og udland samt videreudvikling af 

eksisterende medarbejdere i form af kurser og 

efteruddannelse.

Der er ingen signifikante forskelle på tværs af geografisk 

fordeling af virksomhederne eller branchetype. Andet 

Bæredygtighed (fx den grønne omstilling)

Lånemuligheder (fx hjælp hertil, nemmere sagsgang)

Sundhed (fx sundhedsaktiviteter og fokus generelt på området)

Bosætning (fx tiltrækning af borgere, boligformer og typer)

Infrastruktur (fx offentlig transport, lastbilstraffik)

Uddannelse (fx flere uddannelser, efteruddannelse, kurser)

Rådgivning (fx information herom, optimere eksisterende)

Byudvikling (fx flere arrangmenter, events, branding af byen)

Arbejdskraft/Erhvervsforhold (fx arbejdskraft, expats, bedre 

vilkår)

Kontaktflader/Dialog (fx netværk, virksomhedsbesøg, 

aktiviteter for virksomheder, samarbejder på tværs)

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse



VEJLE KOMMUNE SKAL BLIVE BEDRE TIL AT PROMOVERE SINE 
STYRKER – BÅDE SOM STED OG DE TILBUD, DE BESIDDER

31

Vejle Kommune skal blive bedre til at brande sig. 

Iflg. erhvervslederne skal kommunen have en mere 

aggressiv og målrettet tilgang til promoveringen af Vejle 

Kommunes attraktive, erhvervsmæssige placering og 

indhold. Det er vigtigt at orientere sig mod et samlet 

erhvervsmæssigt image og opretholde en indsats, der 

afspejler denne. Der pointeres, at det er essentielt ikke 

at kopiere fra sammenlignelige byer, men alligevel tage 

ved lære. Vejle Kommune skal i højere grad blive set, 

hørt og talt om. Dette kræver, iflg. erhvervslederne, en 

målrettet strategi for at forbedre det eksisterende 

image. 

Et højere ambitionsniveau er nødvendigt. Her 

mener erhvervslederne, at et højt ambitionsniveau er 

centralt for at drive den nødvendige udvikling - også 

selvom det kan betyde, at visse interessenter i 

kommunen får udfordringer med niveauet. Én 

erhvervsleder siger bl.a., at ”de vilde ambitioner gør, at 

man taber nogle. Men man må være ekstrem nogle 

gange for at drive udviklingen”. Én erhvervsleder 

mener, at Vejle Kommune ikke længere skal associeres 

som provinsiel men førende erhvervsby i Danmark. 

Behov for bedre kendskab til de nuværende rådgivningstilbud. 

Erhvervslederne påpeger, at den manglende kendskab til rådgivningstilbuddene 

kan skyldes en upræcis kommunikation rettet mod erhvervet. Simple, 

lavpraktiske foranstaltninger vil iflg. erhvervslederne få nye virksomheder til at 

orientere sig mod de enkelte tilbud, fx et velkomstbrev. Til de eksisterende 

virksomheder kunne erhvervskonsulenterne tage direkte kontakt. 

Generel information efterspørges. Virksomhederne peger på eksempelvis 

følgende information: Hvad er der sket i kommunen de seneste 6 mdr.? Hvad er 

der lavet af nye tiltag? Hvor langt er vi i processen med specifikke indsatser? 

Osv. Herudover nævner erhvervslederne, at de mangler en platform, hvor der 

kan drøftes mulige tværgående samarbejder. Erhvervslederne siger, at Vejle 

Erhverv vil være en oplagt platform til at varetage denne funktion og dermed 

understøtte mulighederne for, at disse samarbejde kan opstå. Der påpeges, at 

man i sådan en proces med fordel kan hente inspiration fra de mindre 

lokalsamfund, hvor samarbejder trives i bedste velgående.    

Tilfredshed blandt de tilbud, der er kendskab til. Til trods for det 

manglende kendskab til diverse tilbud, så er tilfredsheden stor blandt 

virksomhederne ift. de få rådgivningstilbud, de kender. En erhvervsleder 

påpeger, at ”hvis kendskabet endte med at stige, deltager de også i fællesskabet 

og de muligheder, der stilles til rådighed”. 

NOTE: Der tages forbehold for, hvorvidt Vejle Kommune allerede har de enkelte løsninger, der forespørges fra erhvervslederne.

Kilde: Fokusgruppeinterviews
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APPENDIKS



DATAGRUNDLAG OG METODE

33

Undersøgelsen bygger primært på en kvantitativ 

spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført telefonisk blandt 

deltagere, som repræsenterer ledelsen i virksomheder med 

adresse i Vejle Kommune. Virksomheder med +20 ansatte er 

overrepræsenteret i undersøgelsen. Disse er overrepræsenteret 

for at kunne udtale os om dem som en selvstændig gruppe. Data 

er efterfølgende vejet på branche og virksomhedsstørrelse for at 

sikre repræsentativitet i de opgjorte resultater. Dette betyder bl.a. 

at virksomheder med +20 ansatte ikke tæller mere til trods for, at 

de er blevet overrepræsenteret. Alle opgørelser i analysen bygger 

på vægtet data. Dataindsamlingen er gennemført fra den 1. april 

til den. 15. april 2019. Der er i alt gennemført interviews med 

ejere/ledere i 300 virksomheder med mindst 2-4 ansatte. 

Specifikationer på virksomhederne ses på næste side.

Undersøgelsen bygger på et omfattende datagrundlag med både 

kvantitative og kvalitative datakilder.

Undersøgelsen bygger endvidere på en kvalitativ 

del i form af to afholdte fokusgrupper med 

deltagelse af udvalgte virksomhedsledere i Vejle 

Kommune. Her deltog i alt 13 repræsentanter fra 

virksomheder i kommunen repræsenteret på 

tværs af geografi, brancher og virksomheds-

størrelser. Fokusgrupperne har gjort det muligt at 

gå mere i dybden med udvalgte elementer, som i 

spørgeskemaundersøgelsen blev vurderet vigtige 

af mange virksomheder. Fokusgrupperne blev 

afviklet den 29. maj 2019 i Vejle Kommune.  

NOTE: På hver side i rapporten er der tilkendegivet, hvilken datakilde indsigterne bygger på. Ikonet kan ses i øverste venstre hjørne.
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Her præsenteres enkelte baggrundsoplysninger på de virksomheder i Vejle 

Kommune, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. 

BRANCHEFORDELING STIKPRØVESTØRRELSE

Industri 92 besvarelser

Handel 103 besvarelser 

Service 105 besvarelser 

Total 300 besvarelser 

ANTAL ANSATTE STIKPRØVESTØRRELSE

2-4 ansatte 137 besvarelser

5-19 ansatte 109 besvarelser

20-49 ansatte 30 besvarelser

50-99 ansatte 12 besvarelser

100 ansatte eller mere 12 besvarelser

Total 300 besvarelser

GEOGRAFISK PLACERING STIKPRØVESTØRRELSE

Vejle By 197 besvarelser

Øvrige byer 103 besvarelser

Total 300 besvarelser

SELSKABSFORM STIKPRØVESTØRRELSE

Aktieselskab 80 besvarelser

Andelsselskab 5 besvarelser

Anpartsselskab 115 besvarelser

Enkeltmandsvirksomhed 39 besvarelser

Interessentskab 6 besvarelser

Iværksætterselskab 2 besvarelser

Filial 53 besvarelser

Total 300 besvarelser

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse
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