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NOTAT  

DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013 - kom-
mentarer til undersøgelsesmetode og resul-
tater. 

1. Indledning og sammenfatning 

Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige er-

hvervsklimaundersøgelse. Undersøgelsen rangerer kommunerne baseret på 

vurderinger fra virksomheder samt diverse strukturelle indikatorer, som 

sigter på at beskrive erhvervsklimaet i kommunerne. 

 

Dette notat beskriver en række forbehold over for analysen mht. anvendt 

metode og de fundne resultater, hvoraf der kan fremhæves følgende: 

 

 Vægtningen af de forskellige indikatorer er pr. definition vilkårlig . 

En anderledes vægtning af indikatorerne kunne have ført til en an-

den rangordning af kommunerne, jf. afsnit 3.  

 Relativt få besvarelser pr. kommune betyder, at opgørelserne er me-

get følsomme overfor tilfældigheder med hensyn til, hvilke virksom-

heder der svarer. Det gælder ikke mindst, fordi virksomhedernes 

vurderinger vægter 2/3 i det samlede resultat, mens statistiske data 

kun vejer 1/3, jf. afsnit 3 og 4. 

 Ranglisten bygger på en sammenvejning af kommunernes placerin-

ger på de enkelte indikatorer. Beregningen af den samlede placering 

tager derfor ikke højde for, at der fra indikator til indikator kan være 

meget forskellig variation mellem kommunerne. Meget små udsving 

i værdierne kan derfor give store udsving i placering på listen. Det 

betyder, at det på de enkelte indikatorer kan være marginaler der ad-

skiller en 20. plads fra en plads som nr. 60, jf. afsnit 5. 

 I forhold til fortolkningen af resultaterne er det væsentligt at være 

opmærksom på, at alle virksomheders vurderinger vægter ens. Det 

betyder, at svarene fra en lille virksomhed med få medarbejdere ve-
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jer lige så meget som svarene fra store virksomheder som f.eks. Le-

go eller Novo, jf. afsnit 6. 

 Undersøgelsen måler også på forhold, som kommunerne i en del ti l-

fælde har begrænset indflydelse på. F.eks. vægter det, om der er ledi-

ge erhvervsgrunde i kommunen, jf. afsnit 7. 

 Der er ikke i alle tilfælde sammenfald mellem, hvad virksomhederne 

svarer om en kommunes indsats på diverse indikatorer, og hvordan 

kommunen rent faktisk klarer sig på disse, jf. afsnit 8. 

 

2. Kort om undersøgelsens opbygning og datagrundlag. 

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, der er blevet besva-

ret af 5.690 virksomheder, der i al væsentlighed udgøres af DI-medlems-

virksomheder og derudover i hovedsagen produktionsvirksomheder o.l., der 

potentielt kunne være medlemmer af DI, men ikke er det i dag. Det betyder, 

at f.eks. detailhandels- samt hotel og restaurationsbranchen ikke indgår i 

undersøgelsen. Spørgeskemaet blev udsendt til 14.074 virksomheder. Svar-

procenten er dermed 40,4 pct.  

 

I undersøgelsen indgår svar fra virksomheder i 96 af landets 98 kommuner 

(Læsø og Fanø indgår ikke).  

 

Det er ikke oplyst, hvordan svarprocenten varierer på tværs af kommuner.  

Det fremgår dog af undersøgelsen, at der i 92 af de 96 kommuner indgår 

mindst 30 besvarelser. Undtagelserne er Samsø, Ærø, Langeland og Dragør, 

hvor der kun er hhv. 10, 10, 14 og 14 besvarelser. I en gennemsnitlig kom-

mune er der spurgt 146,6 virksomheder og indkommet svar fra 59,3 virk-

somheder.  

 

Det fremgår desuden ikke af undersøgelsen, hvorvidt der er forskel på de 

virksomheder, der har svaret, og de virksomheder, der ikke har. En evt. 

forskel i sammensætningen vil i sagens natur svække undersøgelsens repræ-

sentativitet. 

 

Den lave svarprocent og det forholdsvis lave antal absolutte svar betyder, at 

små tilfældigheder mht. til, hvilke virksomheder, der svarer eller undlader at 

svare kan få en væsentlig indvirkning på kommunens placering. 

 

3. Vægtning af spørgsmål/indikatorer er pr. definition vilkårlig 

Undersøgelsen er bygget op om tre kategorier af spørgsmål/indikatorer.  

1) Virksomhedernes overordnede vurdering af erhvervsvenligheden i 

kommunerne.  

2) En sammenvejning af virksomhedernes vurdering af kommunernes 

indsats.  

3) En sammenvejning af en lang række statistiske data, jf. figur 1. 
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Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver kategori vejer 1/3. Det specielle er her, at der i hver kategori er et 

forskelligt antal indikatorer. Det betyder, at indikatorerne får en forskellig 

vægt på tværs af de tre kategorier. I kategori 2) er der endda forskellig vægt 

på indikatorer. Sidstnævnte skyldes, at kategorien indeholder 9 indikatorer 

og til hver af disse er der knyttet 2 eller 3 underliggende indikatorer. De 

enkelte underliggende indikatorer i kategori 2 vejer dermed enten 1,23 pct. 

eller 1,85 pct. I kategori 3 vejer hver indikator 1,52 pct.  

 

I kategori 1 er der kun et spørgsmål, hvorfor dette vejer hele 33 1/3 pct.  

 

Der findes ikke noget endeligt svar på, hvilken vægtning af indikatorerne 

der er den rigtige, men valget af vægtning har givet indflydelse på de fundne 

resultater.  

 

Pointen er, at selv hvis man accepterer alle undersøgelsens øvrige præmisser 

og alle de anvendte indikatorer, er der ikke noget entydigt svar på, hvad der 

er den rigtige rangordning. 

 

4. Stor følsomhed overfor tilfældigheder med hensyn til repræsentati-

viteten af dem, der svarer. 

Virksomhedernes overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed 

(kategori 1) vejer som nævnt 33 1/3 pct.  

Tre kate-
gorier, som 
hver vejer 33 
1/3 pct.

1. 
Virksomhedernes 

overordnede vurdering 
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i kommunerne
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kommunernes indsats

3. 
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1 indikator
9 indikatorer, som er 

underopdelt på i alt 21 
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indikatorer.

22 indikatorer for 
rammevilkår
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33 1/3 pct.
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3,7 pct.
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Vægt pr. indikator: 
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Den betydelige vægt på et enkelt svar fra en undersøgelse, der har et i for-

hold til enkeltkommuner ganske spinkelt datagrundlag - bidrager i sig selv 

til stor usikkerhed om rangordningen. Det kan betyde, at tilfældigheder som 

fx, at der tilfældigvis er en lidt højere svarprocent fra de knap så tilfredse 

virksomheder og en lidt mindre fra de tilfredse fører til en lavere vurdering, 

end kommunen egentlig burde have. Og omvendt hvis de tilfredse virk-

somheder er lidt bedre repræsenteret blandt besvarelserne end de utilfredse 

virksomheder. 

 

Den praktiske betydning heraf kan illustreres med et simpelt regneeksem-

pel, jf. boks 1. 

 

Boks 1 Eksempel på virkning af tilfældige forskelle mht., hvem der 

svarer. 

DI’s undersøgelse anvender følgende karakterskala vedr. virksomhedernes vurde-

ring af kommunerne. 1- Meget utilfreds; 2 – Utilfreds, 3 - Hverken/eller; 4 - Til-

freds og 5 - Meget tilfreds. 

 

Vi ser nu på et eksempel på to helt identiske kommuner X-købing og Y-købing. I 

begge kommuner går spørgeskemaet ud til 150 virksomheder, og der er 60 virk-

somheder, som svarer. De to kommuner ligner dermed den gennemsnitlige 

kommune i DI’s undersøgelse. 

 

I x-købing kommune er svarprocenten blandt de knap så tilfredse virksomheder 

lidt højere end i Y-købing kommune, mens det forholder sig omvendt mht. de 

positive virksomheder. Konkret antager vi, at X-købing får svar fra én virksom-

hed mere end forventet, som giver karakteren 1 og får en besvarelse færre end 

forventet fra én virksomhed, der giver karakteren 5. For Y-købing sker der det 

modsatte. 

 

Det betyder, at X-købing mister (5-1)/60 karakterpoint =0,067, mens Y-købing 

vinder et tilsvarende antal point. De to kommuner vil derfor fremstå med en for-

skel, der er 0,133 karakterpoint større - alene på grund af en lille forskel på, hvilke 

virksomheder der har svaret. 

 

Ud fra figuren side 7 i DI’s erhvervsklimaundersøgelse skal der kun en lille for-

skel i karakterpoint til for, at en kommune vinder eller taber mange pladser opad 

skalaen på denne indikator, og sådant et spring slår så igennem på kommunens 

samlede placering med mindst 1/3. Gennemslaget kan blive større - op til 2/3 - 

hvis virksomhedernes overordnede vurdering også smitter på virksomhedernes 

vurdering af kommunens indsats. 
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5. Beregningen af den samlede placering tager ikke højde for, at der 

kan være meget forskellig variation på forskellige indikatorer. 

Beregningen af den samlede placering sker ved at rangordne kommunerne 

på hver af de underliggende kategorier. Placeringerne på hver indikator ve-

jes herefter sammen med de vægte, som fremgår af tabellen i bilag 1, hvor-

ved man får kommunernes gennemsnitlige placeringer på alle undersøgel-

sens 44 indikatorer. Den kommune, som har den bedste gennemsnitlige 

placering, er udpeget som vinderen af erhvervsklimaundersøgelsen. 

 

Problemet er, at denne metode kan indebære, at kommuner, som har næsten 

ens værdier, kan blive rangeret i hver sin ende af skalaen, hvis der er meget 

lille variation i kommunernes resultater. Og på indikatorer, hvor der er me-

get stor variation mellem kommunerne kan to kommuner blive rangeret tæt 

på hinanden trods en stor forskel i resultaterne. 

 

Metoden har med andre ord den konsekvens, at gennemslaget på den gen-

nemsnitlige placering i undersøgelsen ikke er knyttet til størrelsen af for-

skellene mellem kommunerne, men kun til rangordningen på de enkelte 

indikatorer. Svagheden herved fremgår tydeligt af eksemplerne i boks 2. 

 

Boks 2. Eksempler på konsekvenser af den anvendte metode til rang-

ordning 

 

I 2013-undersøgelsen er 64 kommuner blevet tildelt en 8.plads på indikatoren 

”Ændring i udskrivningsprocent over de sidste tre år”, fordi de i 2013 har en uændret 

udskrivningsprocent i 2013 sammenlignet med 2010. Kommunerne Gladsaxe, 

Ikast-Brande, Kerteminde og Nordfyn må imidlertid nøjes med en delt 72. plads 

på grund af, at udskrivningsprocenten er 0,1 højere i 2013 ift. 2010. For disse 

kommuner koster en forhøjelse med 0,1 pct.enheder i løbet af perioden altså 64 

pladser. 

 

Albertslund, Favrskov og Norddjurs er placeret som nr. 94 på baggrund af en 

forhøjelse på 0,5 pct.enheder. Hvor de første 0,1 pct.enheder forhøjelse altså 

koster 64 pladser, så koster de næste 0,4 pct.enheder altså kun 22 pladser.   

 

Hvis de fire kommuner på den delte 72. plads havde foretaget forhøjelser på 0,5 i 

stedet for 0,1 point ville det også have forringet kommunens placering på indika-

toren ”kommunal udskrivningsprocent”, hvor der ses på udskrivningsprocentens 

niveau i 2013, men heller ikke her er der et lineært gennemslag. 

 

 

Problemerne herved kan også illustreres med et eksempel fra cykelsportens 

verden. Med et billede fra cykelsporten vil den valgte metode betyde, at en 

cykelrytter, der bliver nr. 1 på bjergetapen med ½-times forspring til nr. 2., 
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og som på sprinteretapen kommer i mål som nr. 99, kun et minut efter vin-

deren – samlet set kun opnår en placering som nummer 50. I cykelsporten 

ville han være blevet nummer ét i klassementet med en samlet tid, der er 29 

minutter hurtigere end den næstbedste rytter.  

 

6. Alle virksomheders vurderinger vægter ens 

Undersøgelsen indeholder også en anden vægtningsproblematik. Det drejer 

sig om vægtningen af virksomhedernes besvarelser. Dansk Industri har 

valgt at tillægge alle virksomheders vurderinger samme vægt, dvs. der er tale 

om et simpelt gennemsnit af vurderingerne. Det betyder, at vurderingen fra 

en lille virksomhed med 10 ansatte tæller lige så meget i det samlede resultat 

som vurderingen fra en stor virksomhed med tusindvis af ansatte. 

 

Der sker således ikke en vægtning af resultaterne i forhold til virksomhe-

dernes relative betydning for samfundsøkonomien. Det kan ikke siges at 

være forkert, men det har betydning for, hvordan man kan tolke resultater-

ne. 

Vil man vide, hvad den gennemsnitlige virksomhed i kommunen mener, så 

kan DI’s valg være fornuftigt (hvis besvarelserne i øvrigt er repræsentative 

for alle virksomhederne under ét, jf. ovenfor).  

 

Resultaterne kan derimod ikke umiddelbart ses i direkte sammenhæng med 

virksomhedernes bidrag til samfundsøkonomien.  

 

Det er uklart, i hvilken retning en vægtning ud fra virksomhedsstørrelsen 

ville påvirke resultaterne. En ulempe ved at vægte ud fra virksomhedens 

størrelse vil være, at man i kommuner, hvor erhvervslivet domineres af en 

eller få store virksomheder vil disse virksomheders synspunkter kunne blive 

dominerende i forhold til de mindre virksomheder i kommunen. Herudover 

skal man i øvrigt beslutte sig for, hvordan man vil måle størrelsen af virk-

somheden, og afhængig af, hvordan man vælger at gøre det fås forskellige 

resultater. 

 

 

7. Undersøgelsens resultater handler om andet end kommunens 

indsats 

Undersøgelsen inddrager en række indikatorer, som kommunerne har for-

skellige muligheder for at påvirke. Rangordningen giver derfor ikke i fuldt 

omfang et retvisende billede af kommunens indsats. Et eksempel herpå er 

indikatoren ”Der findes erhvervsgrunde med plads til fysisk planlægning”. jf. boks 3. 

Boks 3. Eksempel på indikator til vurdering af kommunens indsats, 

hvor kommunen har begrænset mulighed for at påvirke resultaterne. 

 

Indikatoren ”Der findes erhvervsgrunde med plads til fysisk planlægning” indgår som en 
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del af virksomhedernes vurdering af kommunernes indsats. Indikatoren angives 

at vedrøre virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale ind-

sats for erhvervsgrunde med plads til udvikling.  

 

På denne indikator placerer Frederiksberg kommune sig for eksempel som nr. 79. 

Da det meste af kommunens areal allerede er bebygget, kan placeringen ikke ale-

ne ses som et resultat af Frederiksberg kommunes indsats, men er givetvis også 

en konsekvens af, at Frederiksberg på denne indikatoradskiller sig væsentligt fra 

flertallet af de øvrige danske kommuner. 

 

 

8. Virksomhedernes vurderinger og de faktiske forhold er ikke 

nødvendigvis sammenfaldende. 

Der er ikke i alle tilfælde sammenfald mellem, hvad virksomhederne svarer 

om en kommunes indsats på diverse indikatorer, og hvordan kommunen 

rent faktisk klarer sig på disse. Det kan afspejle, at virksomhederne ikke kan 

gennemskue de faktiske forhold. En anden forklaring kan være, at virksom-

hederne i den pågældende kommune har andre præferencer end virksomhe-

derne i andre kommuner. Uanset, hvilken af forklaringerne, der er tale om, 

bidrager dette til at illustrere, at man ikke skal overfortolke rangordninger-

ne. Meget groft forenklet, kan det udtrykkes sådan, at enten ved virksom-

hederne ikke helt, hvad de svarer på, eller også er de så forskellige, at de 

måler kommunerne efter en forskellig målestok, jf. boks 4.  

 

Boks 4 Eksempel på forskel mellem virksomheders vurdering og fak-

tiske forhold 

 

Københavns kommune indtager en placering som nr. 90, hvad angår virksomhe-

dernes vurdering af niveauet for kommunens personskatter, selvom kun otte 

kommuner har en udskrivningsprocent, der er lavere end Københavns kommune. 

 

 

Mulige forklaringer på denne tilsyneladende modstrid mellem vurderingen 

af personskatteniveauet og udskrivningsprocenten kan måske tilskrives, at 

virksomhederne ikke kan gennemskue, hvilke personskatter, der opkræves 

af kommunerne hhv. staten. En anden forklaring kunne tænkes at være, at 

virksomhederne i København i højere grad end virksomheder i andre 

kommuner har en præference for en lav udskrivningsprocent. En tredje 

mulig forklaring kunne være, at virksomhederne ikke er tilfredse med ud-

skrivningsprocentens niveau, fordi de ikke synes, at der fås tilstrækkelig 

meget service pr. skattekrone. Hertil kan dog bemærkes, at København har 

et skat/service-forhold på 0,99, hvorfor der ses at være tale om at borgerne 

får en lidt bedre end gennemsnitlig service pr. skattekrone. 
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