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I juni 2017 nedsatte regeringen et erhvervsfremmeudvalg for at forbedre den danske 
erhvervsfremmeindsats, som kritiseres for at mangle fokus og have for mange aktører1. Årlige 
rapporter fra Dansk Industri (DI) og Dansk Byggeri (DB) måler kommunernes erhvervsvenlighed og 
understreger, at lav erhvervsvenlighed kan medføre, at virksomheder flytter ud af kommunen. De 
antager en korrelation mellem deres måling af erhvervsvenlighed og erhvervsaktivitet2.  

Analysen her gør status på erhvervsaktiviteten i de danske kommuner. Den undersøger fem 
forskellige indikatorer på dette; privat beskæftigelse, produktivitet, eksport, iværksætteri og vækst, 
og rangerer kommunerne i et samlet indeks, der viser, hvor aktiviteten er størst og mindst. 

En lav placering på listen over Danmarks bedste erhvervskommuner er ikke et udtryk for, at en 
kommune ikke yder nok for at øge erhvervsaktiviteten eller ikke arbejder positivt på at samarbejde 
med lokale virksomheder og tiltrække flere. Tværtimod er sammenhængen mellem indekset for 
erhvervsaktivitet her i analysen og DI og DB’s indekser for erhvervsvenlighed meget lille3. Dermed er 
de mest erhvervsvenlige kommuner, som det måles i DI’s og DB’s analyser, ikke nødvendigvis de 
kommuner, der rent faktisk har den største erhvervsaktivitet. Det tyder på, at de tidligere analyser 
ikke indfanger, hvordan kommuner bedst sikrer højere erhvervsaktivitet og understreger samtidig 
behovet for mere dybdegående undersøgelser af effekterne af kommunernes tiltag. 

 
Analysen viser: 

• De store byer ligger højt på listen over erhvervsaktivitet. København er f.eks. den bedste 
iværksætterkommune, mens væksten er høj i Aarhus. De store byer placerer sig til gengæld 
lavt på DI og DB’s lister for erhvervsvenlighed målt på parametre som skatteniveau og 
offentlig service. Denne analyse understreger derimod vigtigheden af adgangen til 
menneskelige ressourcer og tilstedeværelsen af international infrastruktur som de vigtigste 
parametre for høj erhvervsaktivitet.  

• Der er ingen sammenhæng er mellem danske kommuners såkaldte ”erhvervsvenlighed” og 
den faktiske erhvervsaktivitet. Dermed kan det ikke konkluderes, at kommunerne kan øge 
erhvervsaktiviteten ved at forbedre de parametre, som DI og DB bruger for at måle 
erhvervsvenlighed. På den måde findes der ingen simple kommunale løsninger til at øge 
erhvervsaktiviteten på tværs af alle landets kommuner, hvilket understreger behovet for en 
decentraliseret indsats.  

• Gladsaxe og Ballerup er de to kommuner med den højeste erhvervsaktivitet. I bunden ligger 
Stevns og Gribskov. Midtjyske kommuner og kommuner fra hovedstadsområdet dominerer 
toppen af listen, mens erhvervsaktiviteten er lav på Fyn og i Vest- og Sydsjælland. 

                                                                    
1 Regeringen: Kommissorium for forenkling af erhvervsfremmeindsatsen (2017) 
2 https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE9843069/dimaaling-historisk-ringe-erhvervsklima-i-aarhus/ 
3 r = 0,16 og r = -0,18 
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DANMARKS BEDSTE ERHVERVSKOMMUNER 

Nedenfor ses en model over operationaliseringen af det samlede indeks for erhvervsaktivitet. De 
fem målbare indikatorer - beskæftigelse, produktivitet, eksport, iværksætteri og vækst - måler på 
den private sektors volumen og effektivitet, som tilsammen udgør grundlaget for indekset for den 
samlede erhvervsaktivitet4.  

Herefter følger en tværlæsning af resultaterne på det samlede indeks. Hvilke konklusioner kan vi ud 
fra indekset drage om forskellige virksomhedstyper, geografiske områder og kommuneindsatser? 
Og hvordan kan det sammenlignes med indeksene for kommunernes erhvervsvenlighed lavet af DI 
og DB.  

Til sidst fremgår indekset samt en geografisk fremstilling over, hvor i landet kommunerne med den 
højeste og laveste erhvervsaktivitet befinder sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
4 Se metodeafsnit for mere information om operationalisering, databehandling og variable 

Effektivitet Volumen 

IV: Iværksætteri V: Vækst 

III: Eksport II: Produktivitet I: Beskæftigelse 

 Samlet erhvervsaktivitet 
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Adgang til menneskelige ressourcer øger erhvervsaktiviteten 

Kommunerne omkring København dominerer toppen af listen over erhvervsaktivitet, mens Ikast-
Brande og Billund er de eneste kommuner i top 10 uden for hovedstadsområdet. Begge befinder sig 
lige som alle forstadskommunerne tæt på en lufthavn og har desuden store teknologitunge 
eksporterende virksomheder i kommunen. Kommuner langt fra lufthavne kan modsat have svært 
ved markant at forbedre erhvervsaktiviteten, da nogle typer virksomheder vil se det som et krav, at 
der er en lufthavn i umiddelbar nærhed. 

Dette understreges også af en rapport fra Kraks Fond Byforskning fra 2016, som undersøgte 
sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og udenlandske virksomheders placering i 
Danmark5. Rapporten konkluderer, at international infrastruktur som f.eks. adgang til lufthavne, et 
”kosmopolitisk miljø”, der sikrer diversificeret arbejdskraft, samt tilstedeværelsen af virksomheder 
fra samme branche har stor betydning for, hvor udenlandske virksomheder placerer sig i landet. 
Fælles for disse tre forudsætninger er, at de alle gør informationsdeling mellem mennesker lettere. 
Det indikerer, at det måske i højere grad er adgangen til menneskelige ressourcer, som driver 
erhvervsaktiviteten og ikke omvendt.  

Vidensdeling er vigtigere end lav skat 

Af parametrene er det alene infrastrukturen, der regnes med i DI og DB’s analyser, om end der ikke 
tages højde for international infrastruktur, som kommunerne kun i lille grad selv har indflydelse på 
som f.eks. store lufthavne eller havne. På Kraks top 10 over kommuner med det største niveau af 
udenlandske investeringer befandt samtlige kommuner sig i hovedstadsområdet. Det indikerer, at 
mange kommuner fra andre områder i landet kan investere nok så meget i bedre offentlig service 
og lavere virksomhedsskat, uden at det nødvendigvis vil have nogen effekt.  

Den observation understreges af, at der ikke er nogen sammenhæng mellem erhvervsvenlighed, 
som det måles af DI og DB, og erhvervsaktivitet i denne analyse. København, Albertslund og Tårnby 
ligger blandt de nederste ti kommuner i forhold til den målte erhvervsvenlighed på DI og DB’s lister, 
men er til gengæld i toppen, når det kommer til erhvervsaktiviteten i kommunerne.  

På DI og DB’s parametre som f.eks. skatteniveau og offentlig service, scorer de nævnte kommuner 
altså ikke så højt, men de har alligevel succes med at tiltrække private arbejdspladser. Kommunerne 
må dermed enten gøre andre ting rigtig godt, som ikke måles i DI og DB’s analyse, eller også har 
kommunernes indsats kun meget ringe betydning for den egentlig aktivitet.  

Decentraliseret og branchespecifik indsats skaber synergieffekter 

Gladsaxe og Ballerup kommer i indeværende analyse ind på de første pladser over kommuner med 
den største erhvervsaktivitet. Fælles for begge kommunerne er, at de drager fordel af at ligge tæt på 
København og dermed have god adgang til menneskelige ressourcer i form af langtuddannet 

                                                                    
5 Kraks Fond Byforskning: Udenlandske direkte investeringer i Danmark (2016) 
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arbejdskraft og et bredt netværk, andre store virksomheder med samme kompetencer samt 
centraladministrationen og en stor lufthavn.  

Derudover har både Gladsaxe og Ballerup over en årrække ført en aktiv erhvervsfremmende politik 
med fokus på at tiltrække bestemte typer internationale virksomheder6. Det tyder på, at det er 
nødvendigt med et decentraliseret og målrettet fokus for erhvervsfremmeindsatsen på bestemte 
brancher afhængigt af kommunernes generelle rammevilkår frem for at forsøge at lægge lige stor 
vægt på alle de forskellige variable, der undersøges i DI og DB’s rapporter. En mere branchespecifik 
indsats i kommunerne vil skabe synergieffekter i kraft af, at de samme typer virksomheder placeres 
tættere på hinanden.  

Yderkommuners rammevilkår gør det svært at forbedre erhvervsaktivitet 

De største byer ligger generelt højt på listen. De er attraktive at bo i pga. kulturelle tilbud og en god 
infrastruktur, og muligheden for at skabe et stort netværk med let adgang til menneskelige 
ressourcer og informationsdeling minimerer kontrol- og koordinationsomkostninger7. Det 
understreger igen, at erhvervspolitik i et kommunalt perspektiv skal undersøges bredere end blot 
det offentlige serviceniveau og skatteforhold.  

Flere kommuner nord for København er at finde længere nede på listen, mens andre lige uden for 
København ligger helt i toppen. Mange rammevilkår er ens for disse kommuner, hvilket indikerer, at 
kommunerne her har større mulighed for at påvirke erhvervsaktiviteten end andre steder. De lavere 
placeringer kan hænge sammen med, at nogle kommuner over en årrække har satset mere på 
beboelse end på erhverv, hvorfor grunde til grønne områder og boliger er blevet prioriteret frem for 
erhvervsgrunde. Det skal understreges, at der i analysen her er tale om et øjebliksbillede, hvor 
tidligere tiders politik på erhvervsområdet endnu kan betyde meget for den nuværende 
erhvervsaktivitet.  

Lavt på listen findes flere sjællandske kommuner placeret længere uden for hovedstadsområdet 
samt kommuner på Fyn og Lolland-Falster. Her er afstanden til virksomhederne i 
hovedstadsområdet stadig forholdsvis lille, hvorfor borgere kan tænkes ofte at pendle ud af 
kommunen for at arbejde. Desuden kan det være vanskeligere at tiltrække højtuddannet 
arbejdskraft med den store konkurrence fra hovedstadsområdet, hvorfor teknologitunge 
virksomheder kan tænkes at slå sig ned andetsteds. Det vil et bedre offentligt serviceniveau eller 
lavere skat ikke ændre på for disse kommuner. 

  

                                                                    
6 https://ballerup.dk/borger/silicon-ballerup 
7 Kraks Fond Byforskning: Udenlandske direkte investeringer i Danmark (2016) 
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DANMARKS BEDSTE ERHVERVSKOMMUNER – SAMLET RANGERING8 

Kommunerne er rangeret på baggrund af en sammenlægning af de skalerede værdier fra 0 til 1 på 
de fem målbare indikatorer: beskæftigelse, produktivitet, eksport, iværksætteri og vækst. 
 
Samlet indeks baseret på sammenlægning af skalaværdier for alle fem indikatorer 
1	 Gladsaxe	 3,46	 33	 Herning	 1,56	 64	 Faaborg-Midtfyn	 1,23	
2	 Ballerup	 3,36	 34	 Skanderborg	 1,52	 65	 Assens	 1,23	
3	 Billund	 3,13	 35	 Sønderborg	 1,50	 66	 Varde	 1,22	
4	 Høje-Taastrup	 3,04	 36	 Silkeborg	 1,47	 67	 Faxe	 1,22	
5	 København	 2,90	 37	 Middelfart	 1,47	 68	 Brønderslev	 1,22	
6	 Ikast-Brande	 2,74	 38	 Favrskov	 1,46	 69	 Jammerbugt	 1,20	
7	 Glostrup	 2,63	 39	 Rudersdal	 1,46	 70	 Sorø	 1,18	
8	 Gentofte	 2,63	 40	 Hjørring	 1,46	 71	 Bornholm	 1,17	
9	 Tårnby	 2,59	 41	 Mariagerfjord	 1,46	 72	 Ishøj	 1,16	

10	 Herlev	 2,43	 42	 Vallensbæk	 1,44	 73	 Næstved	 1,14	
11	 Brøndby	 2,38	 43	 Thisted	 1,44	 74	 Helsingør	 1,12	
12	 Hørsholm	 2,16	 44	 Lejre	 1,38	 75	 Kerteminde	 1,12	
13	 Albertslund	 2,16	 45	 Køge	 1,38	 76	 Frederikssund	 1,10	
14	 Fredericia	 2,02	 46	 Lemvig	 1,36	 77	 Randers	 1,10	
15	 Aarhus	 2,00	 47	 Rebild	 1,36	 78	 Holbæk	 1,10	
16	 Frederiksberg	 1,98	 48	 Morsø	 1,35	 79	 Langeland	 1,10	
17	 Allerød	 1,92	 49	 Vejen	 1,35	 80	 Odsherred	 1,09	
18	 Fredensborg	 1,91	 50	 Norddjurs	 1,34	 81	 Haderslev	 1,09	
19	 Hillerød	 1,90	 51	 Solrød	 1,34	 82	 Syddjurs	 1,09	
20	 Aabenraa	 1,87	 52	 Skive	 1,33	 83	 Svendborg	 1,06	
21	 Kalundborg	 1,85	 53	 Frederikshavn	 1,32	 84	 Nordfyns	 1,03	
22	 Lyngby-Taarbæk	 1,81	 54	 Vejle	 1,31	 85	 Egedal	 1,03	
23	 Esbjerg	 1,74	 55	 Slagelse	 1,31	 86	 Guldborgsund	 1,02	
24	 Hvidovre	 1,72	 56	 Holstebro	 1,30	 87	 Odder	 0,99	
25	 Roskilde	 1,71	 57	 Lolland	 1,29	 88	 Struer	 0,98	
26	 Aalborg	 1,69	 58	 Furesø	 1,29	 89	 Ringsted	 0,98	
27	 Horsens	 1,68	 59	 Rødovre	 1,29	 90	 Vordingborg	 0,97	
28	 Kolding	 1,68	 60	 Greve	 1,27	 91	 Halsnæs	 0,95	
29	 Odense	 1,63	 61	 Tønder	 1,24	 92	 Dragør	 0,91	
30	 Viborg	 1,61	 62	 Vesthimmerland	 1,24	 93	 Gribskov	 0,85	
31	 Hedensted	 1,59	 63	 Nyborg	 1,24	 94	 Stevns	 0,84	
32	 Ringkøbing-Skjern	 1,56	

	 	 	 	 	 	
                                                                    
8 Fanø, Læsø, Samsø og Ærø fremgår ikke af indekset, da DST af diskretionshensyn ikke kunne udlevere data 
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DANMARKSKORT OVER LANDETS BEDSTE ERHVERVSKOMMUNER 

Danmarkskortet viser, hvordan erhvervsaktiviteten målt i indekset ovenfor afspejles geografisk 
landet over. De mørkeste områder har en høj erhvervsaktivitet, mens det modsatte er tilfældet for 
de lyseste. De grå områder er ikke inkluderet i undersøgelsen.
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INDIKATOR I: KOMMUNER MED STØRST PRIVAT BESKÆFTIGELSE 

Den private beskæftigelse i kommunen per 1.000 indbyggere er en direkte indikator for den private 
sektors volumen i de enkelte kommuner og i hvor høj grad, virksomhederne formår at tiltrække 
arbejdskraft fra andre kommuner. Privat beskæftigelse opgøres som antallet af private job i 
kommunen inklusiv pendlere fra andre kommuner, mens indbyggere baseres på borgernes bopæl. 

I gennemsnit ligger den private beskæftigelse landet over på 319 personer per 1.000 indbyggere. 
Tallet varierer ikke desto mindre i høj grad mellem kommunerne.  

I Ballerup Kommune er der 664 private job per 1.000 indbyggere i kommunen. Dette er det højeste 
tal for alle kommuner med et relativt stort spring ned til Glostrup og Albertslund Kommune, der 
ligger nummer to og tre på listen. Her er der hhv. 602 og 553 private beskæftigede per 1.000 
indbyggere i kommunen.  

I den modsatte ende af skalaen ligger Dragør Kommune, hvor der blot er 129 personer i privat 
beskæftigelse i kommunen per 1.000 indbygger. Det kan skyldes, at mange arbejder i lufthavnen i 
nabokommunen eller i København. Også forstadskommunerne Vallensbæk, Solrød og Egedal ligger 
i bunden af listen.  

I toppen ligger generelt kommuner tæt på hovedstaden samt Billund, som både er hjemby for en af 
Danmarks største private virksomheder og en lufthavn, der har betydning for kommunens mulighed 
for at tiltrække internationale virksomheder. I en relativt lille kommune som Billund (15. mindste i 
undersøgelsen) kan enkelte store virksomheder trække den samlede score meget op.  

 

Top Kommune Privatansatte per 
1.000 indbyggere 

Bund Kommune Privatansatte per 
1.000 indbyggere 

1	 Ballerup	 664	 85	 Nyborg	 213	

2	 Glostrup	 602	 86	 Fredensborg	 211	

3	 Albertslund	 553	 87	 Langeland	 209	

4	 Høje-Taastrup	 535	 88	 Vallensbæk	 205	

5	 Billund	 527	 89	 Solrød	 185	

6	 Gladsaxe	 466	 90	 Egedal	 182	

7	 Brøndby	 464	 91	 Halsnæs	 181	

8	 Herlev	 456	 92	 Lejre	 181	

9	 Ikast-Brande	 448	 93	 Stevns	 170	
10	 Allerød	 421	 94	 Dragør	 129	
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INDIKATOR II: KOMMUNER MED BEDST PRODUKTIVITET 

Kommunernes produktivitet viser, hvor effektivt kommunerne udnytter arbejdskraften. Det måles 
som kommunens BNP per beskæftiget i kommunen. Da erhvervsaktivitet i denne analyse ikke blot 
handler om volumen, men også om kvalitet og effektivitet, er produktivitet en vigtig indikator at 
inkludere i det samlede indeks.  

Også på denne indikator ligger Ballerup i toppen med 1,913 mio. kr. per ansat, mens Rødovre i den 
modsatte ende blot har en produktivitet på 723 tusind kr. per ansat. Gennemsnittet for hele landet 
er 1,048 mio. kr. 

Produktivitetstallet fortæller i høj grad noget om, hvilke typer virksomheder, der er til stede i 
kommunerne. Teknologitunge virksomheder som de mange it-firmaer i Ballerup, Lego i Billund og 
Novo Nordisk i Kalundborg omsætter almindeligvis mere per medarbejdertime end virksomheder, 
der i højere grad beror på manuelt personarbejde eller mange serviceerhverv, hvor medarbejdernes 
arbejdstid er en vigtig del af produktet. Desuden er der flere større virksomheder i kommunerne i 
listens top, end tilfældet er i den modsatte ende. 

Der er stor geografisk spredning i forhold til, hvor i landet de mest og mindst produktive 
virksomheder opgjort på produktivitet per medarbejder er placeret. Dermed kan man ikke 
konkludere, at kommuner i nogle områder i landet er mere produktive end kommuner i andre.  

 

Top Kommune BNP per ansat 
(tusinde kr.) 

Bund Kommune BNP per ansat 
(tusinde kr.) 

1	 Ballerup	 1.913	 85	 Hedensted	 858	

2	 Billund	 1.907	 86	 Vesthimmerland	 851	

3	 Fredensborg	 1.657	 87	 Greve	 837	

4	 Kalundborg	 1.576	 88	 Varde	 831	

5	 Gladsaxe	 1.571	 89	 Sorø	 829	

6	 København	 1.396	 90	 Albertslund	 825	

7	 Fredericia	 1.380	 91	 Gribskov	 783	

8	 Tårnby	 1.378	 92	 Ringsted	 782	

9	 Glostrup	 1.360	 93	 Vejen	 775	

10	 Gentofte	 1.302	 94	 Rødovre	 723	
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INDIKATOR III: DE BEDSTE EKSPORTKOMMUNER 

Virksomhedernes årlige eksport til udlandet per indbygger i kommunen fungerer som indikator for 
både den private sektors volumen samt dens effektivitet, da virksomheder med stor eksport til 
udlandet er konkurrencedygtige i en international sammenhæng. Inklusionen af denne variabel i 
det samlede indeks prioriterer denne type virksomheder over de, der i stedet vælger at sælge til 
hjemmemarkedet. 

Det er forventeligt, at kommuner med større teknologitunge virksomheder ligger højt på listen, da 
disse virksomheder ofte eksporterer en større del af deres produktion, end mindre virksomheder 
gør. Det understreges af, at de tre øverste pladser på listen besættes af kommuner, som huser 
enten en stor medicinal- eller energivirksomhed eller en lufthavn.  

Gladsaxe og Ikast-Brande ligger øverst på listen med hhv. 1.233.581 og 775.766 kroners eksport per 
indbygger i kommunen. Modsat ligger Stevns på blot 9.343 kroners eksport per indbygger. Dette 
giver de største relative forskelle mellem top og bund på listen blandt alle indikatorer. 
Gennemsnittet i hele landet er 184.425 kroner per indbygger.  

Blandt de ti kommuner, som eksporterer mest, ligger de ni kommuner i og i nærheden af 
hovedstadsområdet. Det indikerer, at faktorer som adgang til menneskelige ressourcer og god 
international infrastruktur med let adgang til lufthavne har stor betydning for store 
eksportvirksomheder. På den baggrund kan den type virksomheder være sværere at tiltrække for 
kommuner i yderområderne, som ikke har naturlig adgang til disse ting.  

Til gengæld må man forvente en stor konkurrence mellem kommuner, som har mulighed for at 
tiltrække store eksportvirksomheder, da de kan have en stor effekt for erhvervsaktiviteten i 
kommunen.   

Top Kommune Årlig privat 
eksport per 
indbygger (kr.) 

Bund Kommune Årlig privat  
eksport per 
indbygger (kr.) 

1	 Gladsaxe	 			1.233.581		 85	 Rødovre	 					31.308		

2	 Ikast-Brande	 						775.766		 86	 Odder	 					30.310		

3	 Tårnby	 						607.279		 87	 Solrød	 					30.160		

4	 Glostrup	 						493.365		 88	 Dragør	 					25.472		

5	 København	 						474.461		 89	 Odsherred	 					25.408		

6	 Brøndby	 						453.353		 90	 Langeland	 					24.628		

7	 Gentofte	 						413.321		 91	 Holbæk	 					20.751		

8	 Høje-Taastrup	 						383.973		 92	 Gribskov	 					19.514		

9	 Allerød	 						379.374		 93	 Guldborgsund	 					17.198		

10	 Rudersdal	 						314.402		 94	 Stevns	 								9.343		
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INDIKATOR IV: DE BEDSTE IVÆRKSÆTTERKOMMUNER 

Antallet af fuldtidsstillinger i nye virksomheder per 1.000 indbyggere fungerer som indikator for den 
private sektors volumen og giver et billede af mulighederne for fremtidig vækst. Det skyldes, at 
succesfulde nystartede virksomheder lettere vokser mere i procent, end større virksomheder har 
mulighed for.  

I gennemsnit beskæftiger nystartede virksomheder 1,68 fuldtidsansatte per 1.000 indbyggere 
landet over. Lemvig Kommune placerer sig nederst i tabellen med 0,39 fuldtidsmedarbejdere i 
nystartede virksomheder per 1.000 indbyggere, mens hhv. København og Gentofte Kommune 
ligger i top med hhv. 3,28 og 3,24 fuldtidsansatte i nye virksomheder per 1000 indbyggere. 

Samtlige 10 kommuner i toppen er fra Sjælland, mens ikke en eneste sjællandsk kommune er at 
finde blandt de ti lavest placerede kommuner. Disse er alle placeret et stykke uden for de store byer. 
Dermed kan Sjælland og i særdeleshed København siges at være Danmarks iværksættercentrum. 

Der må tages enkelte forbehold. Det er sandsynligt, at der er større udskiftning af virksomheder i de 
store byer. Muligvis er der her flere små, selvstændige virksomheder, butikker og spisesteder, som 
ofte har en kortere levetid sammenlignet med andre virksomhedstyper. Dette forklarer dog ikke, 
hvorfor landets andre store byer som Aarhus, Aalborg og Odense ikke er repræsenteret i toppen af 
listen.  

Der er i denne opgørelse ikke taget højde for, hvor mange af virksomhederne, der overlever i flere 
år. Tværtimod er det et øjebliksbillede på, hvor stor en del af indbyggerne, der beskæftiges af nye 
virksomheder. 

Top Kommune Fuldtidsansatte i 
nye virksomheder 
per 1000 
indbyggere 

Bund Kommune Fuldtidsansatte i 
nye 
virksomheder per 
1000 indbyggere 

1	 København	 3,28	 85	 Frederikshavn	 0,98	

2	 Gentofte	 3,24	 86	 Ringkøbing-Skjern	 0,91	

3	 Høje-Taastrup	 2,76	 87	 Holstebro	 0,87	

4	 Herlev	 2,45	 88	 Halsnæs	 0,85	

5	 Frederiksberg	 2,37	 89	 Tønder	 0,84	

6	 Solrød	 2,32	 90	 Langeland	 0,79	

7	 Albertslund	 2,30	 91	 Nordfyns	 0,76	

8	 Roskilde	 2,28	 92	 Bornholm	 0,75	

9	 Rødovre	 2,25	 93	 Struer	 0,70	

10	 Tårnby	 2,09	 94	 Lemvig	 0,39	
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INDIKATOR V: DE BEDSTE VÆKSTKOMMUNER 

Den gennemsnitlige årlige vækst i private virksomheder fra 2010 til 2016 anvendes som indikator 
på effektiviteten i erhvervslivet i kommunerne. Desuden måler tallene på, hvor succesfulde 
kommunerne er med at tiltrække nye virksomheder og dermed skabe nye job. Flytter en stor 
virksomhed fra én kommune til en anden, kan det medvirke en betydelig stigning i væksten fra et år 
til et andet især i mindre kommuner, hvorfor der her er målt over en længere periode.  

Hvor nogle kommuner havde høje årlige vækstrater for den private omsætning, reduceredes 
samtlige af de ti lavest placerede kommuners omsætning fra 2010 til 2016. Værst så det ud i 
Rudersdal og Randers Kommune, hvor den årlige tilbagegang i privat omsætning i perioden lå på 
hhv. 8,4 og 5,8 procent.  

Den største vækstkommune var Hørsholm Kommune med 14,8 procents vækst om året for private 
virksomheder. Også Høje-Taastrup Kommune havde med 10,5 procent en tocifret årlig vækstrate, 
mens kommunerne Billund og Vallensbæk følger lige efter på listen. 

Umiddelbart er det vanskeligt at pege på helt entydige tendenser i toppen og bunden af listen, da 
forstadskommunerne uden for København eksempelvis er at finde i begge ender af listen. Dog 
gælder det for flere kommuner i Midtjylland, at der ses en høj vækst i privat omsætning. Værd at 
bemærke er også, at landets næststørste kommune målt på indbyggertal, Aarhus Kommune, ligger 
nummer fem med en vækst i den private sektor på 8,8 procent i gennemsnit om året.  

Den gennemsnitlige vækst i privat omsætning for hele Danmark lå på 3,0 procent årligt fra 2010 til 
2016.  

 

Top Kommune Årlig vækst i 
privat omsætning 
2010-2016 

Bund Kommune Årlig vækst i privat 
omsætning 2010-
2016 

1	 Hørsholm	 14,8%	 85	 Dragør	 -1,1%	

2	 Høje-Taastrup	 10,5%	 86	 Ringsted	 -1,4%	

3	 Billund	 9,8%	 87	 Svendborg	 -1,6%	

4	 Vallensbæk	 9,6%	 88	 Vejle	 -1,6%	

5	 Aarhus	 8,8%	 89	 Kerteminde	 -1,8%	

6	 Herlev	 8,2%	 90	 Rødovre	 -2,0%	

7	 Horsens	 7,9%	 91	 Glostrup	 -2,1%	

8	 Frederiksberg	 7,3%	 92	 Lyngby-Taarbæk	 -2,6%	

9	 Ikast-Brande	 7,1%	 93	 Randers	 -5,8%	
10	 Gladsaxe	 6,8%	 94	 Rudersdal	 -8,4%	
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METODEN BAG ANALYSEN 

Operationalisering 
I alt måles der tre gange på hver faktor, og hver indikator vægtes lige højt, hvorfor også 
faktorerne vægtes lige i indekseringen af den samlede erhvervsaktivitet. Det er svært at 
vurdere, præcis hvor meget hver indikator betyder for den samlede erhvervsaktivitet, hvorfor 
det er et metodisk valg at vægte alt lige.  

Med denne operationalisering vægtes kommuner med en erhvervsstruktur domineret af store, 
højtteknologiske eksportvirksomheder samt iværksætteri højt på det samlede indeks som 
følge af variabel II, III og IV. Dette skal man holde sig for øje, når man vurderer placeringen af 
kommunerne på listen, ligesom kompleksiteten i eller uenigheden omkring begrebet 
erhvervsaktivitet naturligvis ikke indfanges til fulde i en operationalisering som denne. 

 

Databehandling og indeksering: 
For at sikre sammenlignelighed på tværs af indikatorer skalerer analysen kommunernes scores 
fra 0-1, hvor 0 er den dårligst stillede kommunes værdi, mens 1 er værdien for den bedste. 
Resten er scoret relativt i forhold til deres værdi og de to ekstremaer. Analysen bruger altså 
ikke en rangering af kommunerne på hver indikator som udgangspunkt for indekset, men 
forsøger i stedet at tage højde for forskelle i kommuners scores på de enkelte indikatorer. 

Det samlede indeks for erhvervsaktivitet i kommuner er gjort op efter en skalering på de 
forskellige variable fra 0 til 1, hvor den laveste observation får værdien 0 og den højeste får 
værdien 1. Alle andre observationer får værdier relativt til deres egne scores og disse to 
ekstremaer. Bilaget viser en alternativ måde at lave et indeks på, som er skabt efter 
rangeringsværdierne af kommunerne på de enkelte indikatorer. 

Fordelen ved skaleringsmodellen er, at de relative forskelle på de enkelte indikatorer bevares. 
Således minimeres indflydelsen af små forskelle mellem kommuner, som ligger stort set lige 
på scoren på en enkelt indikator, men alligevel kan ligge langt fra hinanden i rangeringen. 
Fordelen ved rangeringsmetoden er til gengæld, at den minimerer effekten af ekstreme cases 
på de enkelte indikatorer.  

Da der generelt ikke er store problemer med outliers, ligesom den individuelle forskel på 
værdierne på de enkelte indikatorer mange steder er ret små, bruges den første model med 
skalering på de forskellige variable til indekset. 

Fanø, Læsø, Samsø og Ærø er frasorteret, da Danmarks Statistik af diskretionsårsager ikke har 
kunnet levere data for virksomheders omsætning for disse kommuner. Data for Christiansø er 
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lagt ind under Bornholm kommune.  

Målinger på de forskellige indikatorer er lavet for det seneste år, der har været tilgængelige 
data på. Dette svinger fra mellem 2013 til 2016.  

Danmarks Statistik har leveret data for alle privat organiserede virksomheder (for nærmere 
beskrivelse af sektorkoder, se Statistikbanken.dk) over deres definition af bagatelgrænsen fra 
1999 i analysen. Virksomheders geografiske placering er opgjort efter CVR-numre, hvorfor der 
vil forekomme en skævvridning som følge af, hvor virksomhederne har placeret deres centrale 
kontorer. 

 

Indikatorer samt korrelation med samlet indeks: 
• Beskæftigelse: Privatansatte per 1000 Indbyggere (r = 0,81) 
• Produktivitet: Kommunens BNP per Ansat (r = 0,70) 
• Eksport: Virksomheders eksport per Indbygger (r = 0,75) 
• Iværksætteri: Antal fuldtidsansatte i nye virksomheder per 1000 Indbyggere (r = 0,68) 
• Vækst: Gennemsnitlig procentvis årlig vækst i BNP fra 2010-2016 (r = 0,52) 

 

Variable: 
• Privatansatte: Beskæftigede er antal ansatte i den private sektor opgjort på 

arbejdssted. Der vil være en overvurdering af kommuner med mange deltidsansatte, 
da det ikke har været muligt at finde data på årsværk opgjort på kommuneniveau.  
Kilde til privatansatte er efter konsultation med Danmarks Statistik opgjort ved at 
lægge antallet af ’selvstændige’ og ’medarbejdende ægtefæller’ (tabel RAS301) 
sammen med antallet af ’lønmodtagere’ (både heltid og deltid) i private virksomheder 
(tabel RAS305).  

• Indbyggere: Antal indbyggere i kommunerne er opgjort per 1. januar i året, vi 
sammenligner med.  
Kilde til indbyggertal er Danmarks Statistik, tabel BY2. 

• Virksomheders omsætning: Virksomheders samlede omsætning i kommuner er 
opgjort efter virksomhedernes placering. Her er altså ikke tale om, hvor 
virksomhederne har omsat henne. Dermed inkluderes udenlandsk salg og salg uden 
for kommunen i dette tal.  
Data om virksomheders omsætning er købt af Danmarks Statistik. 

• Kommunens BNP: Beskriver hver af landets kommuners samlede BNP. Det har ikke 
været muligt at fremskaffe data om kommunernes private BNP fra Danmarks Statistik. 
Data om kommuners BNP er købt af Danmarks Statistik. 

• Ansatte: Ansatte er det antal personer, der arbejder i kommunen. Dette inkluderer 
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pendlere, der kommer til fra andre kommuner for at arbejde. Det har ikke været muligt 
at anskaffe data for årsværk på kommuneniveau.  
Kilde til ansatte er Danmarks Statistik, tabel RAS201. 

• Virksomheders eksport: Virksomheders eksport er variablen Virksomheders 
omsætning fratrukket indenlandsk salg. De samme forbehold gælder her som for 
Virksomheders omsætning. 
Data om virksomheders eksport er købt af Danmarks Statistik. 

• Antal fuldtidsansatte i nye virksomheder: Variablen indeholder alle fuldtidsansatte 
defineret som det samlede antal årsværk. Nye virksomheder er virksomheder, der 
ændres så meget, at de ikke længere kan anses for at være de samme firmaer. Se 
nærmere begrebsafklaring i tabelforklaringen på Statistikbanken.dk.  
Kilde til antal fuldtidsansatte i nye virksomheder er Danmarks Statistik, tabel DEMO9. 
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BILAG 

Kommunerne er rangeret på baggrund af en sammenlægning af placeringerne på de fem målbare 
indikatorer: beskæftigelse, produktivitet, eksport, iværksætteri og vækst. 
 
Samlet indeks baseret på rangering på alle indikatorer 

1	 Høje-Taastrup	 39	 33	 Hjørring	 204	 64	 Slagelse	 289	
2	 Gladsaxe	 42	 34	 Herning	 206	 65	 Vesthimmerlands	 291	
3	 Ballerup	 43	 35	 Roskilde	 207	 66	 Faaborg-Midtfyn	 295	
4	 Billund	 54	 36	 Fredensborg	 210	 67	 Brønderslev	 296	
5	 Ikast-Brande	 59	 37	 Ringkøbing-Skjern	 215	 68	 Nyborg	 297	
6	 København	 69	 38	 Sønderborg	 216	 69	 Kerteminde	 309	
7	 Tårnby	 69	 39	 Favrskov	 218	 70	 Rødovre	 315	
8	 Herlev	 77	 40	 Thisted	 221	 71	 Sorø	 320	
9	 Brøndby	 84	 41	 Silkeborg	 230	 72	 Solrød	 321	

10	 Gentofte	 89	 42	 Køge	 237	 73	 Næstved	 324	
11	 Fredericia	 112	 43	 Middelfart	 237	 74	 Egedal	 326	
12	 Aarhus	 116	 44	 Mariagerfjord	 240	 75	 Haderslev	 326	
13	 Glostrup	 120	 45	 Vejen	 242	 76	 Jammerbugt	 327	
14	 Aabenraa	 130	 46	 Frederikshavn	 254	 77	 Helsingør	 328	
15	 Hørsholm	 135	 47	 Holstebro	 254	 78	 Svendborg	 328	
16	 Esbjerg	 141	 48	 Rebild	 254	 79	 Nordfyns	 330	
17	 Allerød	 149	 49	 Vejle	 257	 80	 Ishøj	 331	
18	 Aalborg	 153	 50	 Morsø	 258	 81	 Struer	 331	
19	 Hillerød	 155	 51	 Tønder	 260	 82	 Frederikssund	 332	
20	 Albertslund	 157	 52	 Vallensbæk	 260	 83	 Halsnæs	 338	
21	 Lyngby-Taarbæk	 158	 53	 Lejre	 261	 84	 Odsherred	 341	
22	 Hvidovre	 170	 54	 Skive	 263	 85	 Holbæk	 342	
23	 Rudersdal	 172	 55	 Assens	 264	 86	 Syddjurs	 342	
24	 Hedensted	 180	 56	 Norddjurs	 269	 87	 Ringsted	 361	
25	 Frederiksberg	 184	 57	 Greve	 270	 88	 Dragør	 362	
26	 Odense	 184	 58	 Randers	 274	 89	 Langeland	 363	
27	 Viborg	 190	 59	 Lolland	 275	 90	 Guldborgsund	 367	
28	 Skanderborg	 193	 60	 Furesø	 276	 91	 Odder	 377	
29	 Kalundborg	 199	 61	 Bornholm	 283	 92	 Vordingborg	 385	
30	 Lemvig	 200	 62	 Faxe	 288	 93	 Gribskov	 406	
31	 Horsens	 202	 63	 Varde	 288	 94	 Stevns	 407	
32	 Kolding	 202	

	 	 	 	 	 	 


