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NÅR VIRKSOMHEDEN
BESTILLER FLYTTEBIL

-- Når virksomheden bestiller flyttebil --

INTRO

”Når virksomheden bestiller flyttebil” er en rapport, der belyser virksomhedernes vækstvilkår og bosætning. Analysen søger at forstå, hvad virksomhederne lægger vægt på, når de flytter.
Rapporten er udarbejdet i forbindelse med Byplanmødet 2017.
Analysen er et led i indsatsen for Det gode liv, hvor Region Syddanmark
og de syddanske kommuner arbejder for et attraktivt, aktivt og produktivt
Syddanmark.
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INTRO

NÅR VIRKSOMHEDEN
BESTILLER FLYTTEBIL
– HAR DIN BY DET,
DER SKAL TIL?
Alle arbejder for at skabe gode vækstvilkår for virksomheder. Der er bred
enighed om, at det er vejen til at skabe vækst, arbejdspladser og liv i lokalsamfundene. Attraktive erhvervsvilkår er derfor vigtige for at nå målene om at
gøre Syddanmark mere attraktiv, aktiv og produktiv.
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Men hvilke vækstvilkår lægger virksomhederne størst vægt på? I den offentlige debat er svaret ofte skatter, erhvervsservice, infrastruktur eller arbejdskraft. Det er uden tvivl vigtige faktorer. Men hvad betyder det for virksomheders
vækst, at samfundet omkring dem trives? Det spørgsmål er udgangspunktet for analysen. Analysen ser nærmere
på de virksomheder, som har erfaring med at flytte, og undersøger hvad de lagde vægt på, sidste gang de skiftede
adresse.
Én ting er at kunne realisere virksomhedernes boligdrømme, når de flytter. At kunne fastholde eksisterende virksomheder er mindst lige så vigtigt. Det undersøges derfor også, hvilke faktorer, der kan forklare, om virksomheder vælger
at flytte væk eller ej.
Analysen viser, at virksomheder bestemt ikke er blinde for de muligheder og udfordringer, som ligger uden for virksomhedernes mure. Det traditionelle perspektiv på virksomhedernes behov er væsentligt, men det kan ikke stå alene.
Erhvervsvilkår er tæt forbundet med levevilkår, fordi det er mennesker, der er virksomhedernes vigtigste ressource.
Det er mennesker, som skaber vækst – og de passer ikke ind i den traditionelle formel for virksomhedspleje. Der er
brug for et mere nuanceret billede af virksomhedernes ønsker og behov, og dermed vækstvilkårene.

--- Når
Når virksomheden
virksomheden bestiller
bestiller flyttebil
flyttebil ---

NÅR VIRKSOMHEDEN FLYTTER

NÅR VIRKSOMHEDEN
FLYTTER
Når man flytter, er det hele ens liv, der pakkes ned i kasser. Enhver flyttebeslutning er derfor svær og kræver mange overvejelser. Det gælder både for mennesker og virksomheder. Hvor ofte vælger virksomhederne at flytte, og hvor langt
flytter de væk - og har din by det, der skal til for at matche virksomhedernes
boligdrømme?
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Det er ofte en stor beslutning, når virksomheder vælger at bestille flyttebil, og det er derfor heller ikke noget, som
virksomhederne gør ofte. I de seneste ti år er det kun to ud af fem virksomheder, der har flyttet dele af eller hele
virksomheden. De fleste flyttede ikke særligt langt. Størstedelen blev i lokalområdet eller i kommunen. Spørger man de
små og mellemstore virksomheder i Syddanmark, er der heller ikke mange af dem, som går med flyttetanker. Omtrent
hver femte har konkrete planer om inden for de kommende to år at flytte dele af eller hele virksomheden.
Når virksomhederne flytter, er deres ønskeseddel lang. Adgang til infrastruktur, arbejdskraft og sagsbehandling er
eksempler på faktorer, som fylder meget i diskussionerne om kommunernes erhvervsklima. Men undersøgelsen viser,
at virksomhedernes søgekriterier er bredere, end den traditionelle debat ofte afspejler: digital infrastruktur, aktivt
byliv og et godt sted at bo har også betydning – og har lige så stor betydning som erhvervsskatter, sagsbehandling
eller jobservice.
Samtidig er virksomheder forskellige og lægger vægt på forskellige faktorer, når de vælger ny adresse. Virksomheder,
der har forbrugere som primære kunder, lægger langt mere vægt på attraktive omgivelser end virksomheder, som
primært har andre virksomheder som kunder.

-- Når virksomheden bestiller flyttebil --

NÅR VIRKSOMHEDEN FLYTTER

2 UD AF 5 VIRKSOMHEDER...

...er flyttet inden for de seneste 10 år

1 UD AF 5 VIRKSOMHEDER...

...har flytteplaner inden for de kommende 2 år
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Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 905 svar fra små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Har virksomheden inden
for de sidste ti år flyttet virksomheden eller nogen af virksomhedens aktiviteter til andre adresser? Har virksomheden inden for de kommende
to år konkrete planer om at flytte virksomheden eller nogen af virksomhedens aktiviteter til andre adresser?

VIRKSOMHEDER
FLYTTER LOKALT
Hvor langt flyttede
virksomhederne?

2 UD AF 5 VIRKSOMHEDER...

41%

19%

FLYTTET INDEN FOR DE SENESTE 38%
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Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 370 svar
fra små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Spørgsmål: Hvor langt flyttede I sidste gang, I flyttede
virksomheden eller en del af denne?

ÅR

-- Når virksomheden bestiller flyttebil --

NÅR VIRKSOMHEDEN FLYTTER

VIRKSOMHEDERNES ØNSKESEDDEL
Hvilke faktorer var vigtige for virksomhedernes valg af placering?
God digital infrastruktur

77%

Adgang til kvalificeret arbejdskraft

76%

God adgang til overordnet infrastruktur

69%

Gode kommunale veje

68%

Pæne og præsentable omgivelser

68%

Gode parkeringsforhold

64%

Lave udgifter til bygninger og grund

61%

Fleksible rammer for udvidelse

60%

Smidig og hurtig sagsbehandling

56%

Nærhed til kunderne

55%

Godt sted at bo for medarbejderne

54%

Renommé som erhvervsvenlig kommune
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51%

Lave kommunale erhvervsskatter

43%

Synlighed

36%

Effektiv jobservice

34%

Nærhed til by med aktivt byliv

34%

God adgang til kollektiv trafik

29%

Nærhed til uddannelsesinstitutioner

21%

Nærhed til leverandører

15%

Nærhed til virksomheder inden for samme branche
Nærhed til forskningsmiljøer
Andre ting der er vigtige

14%
8%
31%

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 370 svar fra små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun svar fra virksomheder, der er flyttet inden
for de seneste ti år, er medtaget. Der er i alt stillet 21 spørgsmål omkring vigtigheden af forskellige præferencer til virksomhederne. Kun ‘i høj grad’ og ‘i
nogen grad’- svar er vist i figuren.

-- Når virksomheden bestiller flyttebil --

NÅR VIRKSOMHEDEN FLYTTER

VIRKSOMHEDERNES ØNSKESEDDEL
— ET OVERBLIK
Infrastruktur

God digital infrastruktur
Gode kommunale veje

God adgang til overordnet infrastruktur
God adgang til kollektiv trafik

Forhold ved
grund/bygning

Gode parkeringsforhold
Synlighed

Lave udgifter til bygninger og grund

Byens eller lokalområdets attraktivitet

Godt sted at bo for
medarbejderne

Pæne og præsentable omgivelser
Nærhed til by med aktivt byliv

Kommunale
erhvervsvilkår

Effektiv jobservice
Lave kommunale
erhvervskatter

Renommé som erhvervsvenlig kommune
Smidig og hurtig sagsbehandling

Netværk

Nærhed til leverandører
Nærhed til kunderne
Nærhed til uddannelsesinst.
Nærhed til forskningsmiljøer

Adgang til kvalificeret
arbejdskraft
Nærhed til virksomheder
inden for samme branche

60
55
49
47

33

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 370 svar fra små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun svar fra virksomheder, der er flyttet inden
for de seneste ti år, er medtaget. Der er i alt stillet 21 spørgsmål omkring vigtigheden af forskellige præferencer til virksomhederne og i figuren er disse
grupperet i fem kategorier. Kun ‘i høj grad’ og ‘i nogen grad’- svar er vist i figuren.
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-- Når virksomheden bestiller flyttebil --

NÅR VIRKSOMHEDEN FLYTTER

EN VIRKSOMHED ER IKKE BARE EN
VIRKSOMHED
BUSINESS 2 BUSINESS
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BUSINESS 2 CONSUMER

Virksomheder, som primært har

Virksomheder, som primært

andre virksomheder som kunder

har forbrugere som kunder

Gode parkeringsforhold
Pæne og præsentable omgivelser
Gode kommunale veje
Nærhed til kunderne
Synlighed
God adgang til kollektiv trafik
Nærhed til by med aktivt byliv

Forbrugerne

Business
2 business
Andre
virksomheder (B2B)
Business 2 consumer

God digital infrastruktur
God adgang til overordnet infrastruktur
Fleksible rammer for udvidelse
Nærhed til forskningsmiljøer

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 76-179 svar fra små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun svar fra virksomheder, der er flyttet
inden for de seneste ti år, er medtaget. Der er i alt stillet 21 spørgsmål omkring vigtigheden af forskellige præferencer til virksomhederne. Kun ‘i høj grad’
og ‘i nogen grad’- svar er vist i figuren. Figuren viser de faktorer, hvor der er signifikant forskel mellem de to typer virksomheder.

-- Når virksomheden bestiller flyttebil --

HVORFOR VÆLGER
VIRKSOMHEDER LOKALT?

HVORFOR VÆLGER
VIRKSOMHEDER LOKALT?
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At blive eller ikke at blive. Det lader til at være spørgsmålet, når virksomhederne
skal flytte – snarere end spørgsmålet om, hvor virksomheden kan få de bedste
vilkår. Mange virksomheder har i hvert fald på forhånd besluttet sig for en bestemt by eller et lokalområde. Men hvorfor er der så mange, som vælger at blive
inden for samme lokalområde eller samme kommune? Det er nærliggende at tro,
at det skyldes den kommunale erhvervsservice.
Tilfredsheden med virksomhedens placering er høj blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark, og
mange vil anbefale deres placering til andre virksomheder. Virksomhederne udtrykker også tilfredshed med den kommunale erhvervsservice og vurderer, at den er vigtig for virksomhedens vækst og udvikling.
Kan virksomhedernes forkærlighed for at blive i samme område forklares af tilfredsheden med den kommunale service? Ikke umiddelbart. Kun få virksomheder har i udgangspunktet overhovedet overvejet flere forskellige kommuner,
og kun for ganske få har det kommunale niveau haft afgørende betydning for den endelige afgørelse.
Samtidig vurderer en stor del af virksomhederne selv, at de kan få de samme eller bedre forhold i andre kommuner.
Det er heller ikke sådan, at virksomheder, der er utilfredse med de kommunale erhvervsvilkår, i højere grad vil flytte
end de tilfredse. På trods af at den kommunale erhvervsservice ser ud til at være vigtig for virksomhederne, så ser det
altså ikke ud til at være afgørende for fastholdelsen af virksomheder.

--- Når
Når virksomheden
virksomheden bestiller
bestiller flyttebil
flyttebil ---

HVORFOR VÆLGER
VIRKSOMHEDER LOKALT?

HØJ TILFREDSHED MED PLACERING
Vurdering af placering i forhold til
evnen til at tjene penge
Meget god
Overvejende god

42%

Middel

24%

Overvejende dårlig
Dårlig

Vil anbefale placering
til andre

23%

5%
1%

Ved ikke

4%

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 905 svar fra små og mellemstore
virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: På en skala fra et til fem, hvor fem er
bedst, hvor god synes du så, at din virksomheds nuværende placering er for
jeres evne til at tjene penge?

I høj grad

28%

I nogen grad

30%

I mindre grad

14%

Slet ikke

17%

Ved ikke

11%

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 904 svar fra små
og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål:
I hvilken grad vil I anbefale jeres nuværende placering til
andre lignende virksomheder?

ATTRAKTIVE ERHVERVSVILKÅR
10

De kommunale erhvervsvilkårs
betydning for vækst og udvikling

Kommunale erhvervsvilkår

Tilfredshed med kommunale
erhvervsvilkår

4%

Ved ikke
7%
Utilfreds
7%

18%
Afgørende betydning
Stor betydning
Nogen betydning
Mindre betydning
Ingen betydning

27%

Hverken eller
32%

Tilfreds
53%

28%

Region Syddanmark, Strategi og
Analyse. 904 svar fra små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvilken betydning
har de kommunale erhvervsvilkår
for virksomhedens vækst og udvikling? To pct.har svaret ”Ved ikke”.
Ingen betydning
Mindre betydning
Nogen betydning

-- Når virksomheden bestiller flyttebil --

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 904 svar fra små og
mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Alt i alt, hvor
tilfreds eller utilfreds er du samlet set med de erhvervsvilkår, som
kommunen tilbyder din virksomhed?

20%

Stor betydning

Afgørende betydning

HVORFOR VÆLGER
VIRKSOMHEDER LOKALT?

UDE GODT, MEN ER HJEMME BEDST?
Vurdering af erhvervsvilkårene i
egen kommune i forhold til andre
steder
Ved ikke
25%

Ingen flytteplaner
Utilfredshed
fører ikke til flytteplaner

Har flytteplaner

Bedre
23%

85%

84%

13%

14%

Utilfreds med
erhvervsvilkår

Tilfreds med
erhvervsvilkår

Ingen flytteplaner
Har flytteplaner

Dårligere
7%

Det samme
45%

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 904 svar fra små og
mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: I hvilken grad er
erhvervsvilkårene i den nuværende kommune meget bedre, lidt bedre,
det samme, lidt dårligere eller meget dårligere end erhvervsvilkårene
generelt i Danmark?

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 841 svar fra små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Har virksomheden inden for de kommende
to år konkrete planer om at flytte virksomheden eller nogle af virksomhedens
aktiviteter til andre adresser? Alt i alt, hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set
med de erhvervsvilkår, som kommunen tilbyder din virksomhed? ”Ved ikke”-svar
er ikke vist i figuren.
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VIRKSOMHEDER TÆNKER IKKE I
KOMMUNEGRÆNSER
Havde virksomheden på forhånd
besluttet at placere sig i en...
4%

Bestemt kommune
Bestemt by eller

Hvad havde størst betydning
for, hvor virksomheden blev
placeret geografisk?
Forhold ved bygningen
eller grunden

39%

Forhold ved byen eller
lokalområdet

23%

Forhold ved kommunen

4%

Forhold ved et større
område end kommunen

lokalområde

8%
Bestemt kommune

70%

Ingen af disse
Ved ikke

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 318 svar fra små og mellemstore
virksomheder i Syddanmark. Kun virksomheder, der er flyttet inden for de
seneste ti år, er adspurgt. Spørgsmål: Havde I på forhånd besluttet, at det
skulle være...? De resterende 26 pct. har svaret: ”Et større område”, ”Åben
over for placering” eller ”Ved ikke”.

Bestemt by eller lokalområde

19%
6%

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 318 svar fra små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun virksomheder, der er flyttet
inden for de seneste ti år, er adspurgt. Spørgsmål: Hvilke af følgende fire
ting havde størst betydning for, hvor virksomheden geografisk placerede virksomheden eller dele af den?

Nårvirksomheden
virksomhedenbestiller
bestillerflyttebil
flyttebil ------Når

DET HANDLER OM MENNESKER

DET HANDLER OM
MENNESKER
Bygninger placeret et bestemt sted udgør ikke virksomheden alene. Virksomheden skabes også af de mennesker, der driver den. Hvis man gerne vil forstå,
hvorfor virksomhederne ofte vælger at blive i lokalsamfundet, er det nødvendigt
at vende blikket mod menneskerne: hvordan påvirker de, hvad virksomhederne
lægger vægt på, og om de flytter, eller fastholdes og bliver hvor de er?
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Forklaringen på, at virksomhederne ofte bliver i samme lokalområde, skal måske findes i, at virksomheder ikke kun er
det, der foregår inde i bygningerne. De er en del af et lokalsamfund, hvor de hører hjemme. De engagerer sig der, hvor
de er. Det kan også ses ved, at virksomhederne mener, at lokalområdets attraktivitet er lige så vigtigt for virksomhedernes vækst og udvikling som den kommunale erhvervsservice.
Lokalsamfundet er vigtigt, fordi virksomheden består af langt mere end en bygning. Virksomheden udgøres af de
mennesker, som holder virksomheden i gang. Adgang til kvalificeret arbejdskraft ligger højt på virksomhedernes
ønskeseddel. Men kvalificeret arbejdskraft er en mangelvare. Konsekvensen er tabte kunder, mindre omsætning og
større arbejdspres hos medarbejderne – og det koster på bundlinjen. Det er dog ikke jobcentre og lavere personskatter, som virksomhederne særligt efterspørger. Virksomhederne lægger større vægt på tiltag, der kan tiltrække og
fastholde mennesker og gøre det attraktivt for dem at bo i området.
Medarbejderne er derfor en del af forklaringen på, at virksomhederne tillægger lokalområdet stor vægt. Én persons
tilknytning til lokalsamfundet har dog særlig stor betydning. Hvis ejeren har tilknytning til lokalområdet, så er der
langt større sandsynlighed for, at virksomheden bliver. Dette er ikke uvæsentligt, for langt størstedelen af ejerne har
lokal tilknytning.
I stedet for udelukkende at have virksomheder i tankerne, når der diskuteres vækstvilkår, skal man have øje for, at det
også handler om mennesker. Det handler om de medarbejdere, der er med til at drive væksten i virksomhederne. Og
det handler i høj grad om ejeren, som er mennesket bag virksomheden.

-- Når virksomheden bestiller flyttebil --

DET HANDLER OM MENNESKER

ALVORLIGE PROBLEMER MED AT SKAFFE
KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
I nogen grad
I høj grad

30%

25%

22%

28%

24%

25%

Sep-12

24%

27%

16%

13%

12%

Sep-13

Feb-14

8%

27%

29%

26%

25%

25%

30%

22%

20%

21%

21%

22%

24%

24%

Sep-14

Nov-14

Feb-15

Maj-15

Sep-15

Nov-15

Mar-16

28%

29%

31%

Jun-16

Sep-16

Nov-16

33%
25%

Feb-17

Maj-17

I høj grad
I inogen
grad
Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 717 svar fra små og mellemstore virksomheder
Syddanmark.
Kun virksomheder, der har søgt nye medarbejdere, er
adspurgt. Spørgsmål: I hvilken grad har virksomheden inden for det seneste halve år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft?
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MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT KOSTER
Konsekvenser af rekrutteringsproblemer
19%

Tabt kunder

24%

Haft problemer med kvalitet

27%

Haft en mindre omsætning

29%

Tabt opgaver

40%

Haft problemer med forsinkelser

84%

Et større arbejdspres til de eksisterende medarbejdere

Andre udfordringer

Ingen af delene

13%
9%

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 445 svar fra små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun virksomheder, der oplevede problemer med at skaffe
kvalificeret arbejdskraft, er adspurgt. Spørgsmål: Har problemerne med at rekruttere nye medarbejdere det sidste halve år været årsag til at virksomheden har…?

----Når
Nårvirksomheden
virksomhedenbestiller
bestillerflyttebil
flyttebil ---

DET HANDLER OM MENNESKER

DIN BY ER DIT JOBOPSLAG
Hvilke faktorer, mener virksomhederne, kan gøre en forskel for rekruttering?
83%

Attraktive byer og lokalområder

81%

Aktivt nærmiljø med gode kultur- og fritidstilbud

76%

Gode pasningstilbud og skoler

57%

Lave personskatter

Jobcentre

32%

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 904 svar fra små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: I hvilken grad mener du at … kan gøre en
forskel for adgangen til kvalificeret arbejdskraft? Kun ”I Høj grad” og ”I nogen grad”-svar er vist i figuren.
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ATTRAKTIVE LOKALOMRÅDER SKABER
OGSÅ VÆKST
Betydningen af kommunale erhvervsvilkår og lokalområdets attraktivitet
for virksomhedens vækst og udvikling

Lokalområdets
attraktivitet

Kommunale
erhvervsvilkår

43%

49%

Mindre eller ingen betydning

55%

49%

Afgørende, stor eller nogen betydning

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 904 svar fra små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvilken betydning har de kommunale
erhvervsvilkår for virksomhedens vækst og udvikling? Hvilken betydning har lokalområdets attraktivitet for virksomhedens vækst og udvikling? To pct. har
svaret ”Ved ikke”.

-- Når virksomheden bestiller flyttebil --

DET HANDLER OM MENNESKER

VIRKSOMHEDEN SLÅR ROD, HVOR EJEREN
BOR
Hvor langt er virksomhederne flyttet?
Flyttet inden for kommunen
Ejer uden
tilknytning til
lokalområdet
Ejer med tilknytning
til lokalområdet

40%

Flyttet ud af kommunen

Ved
ikke

56%

67%

32%

Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 373 svar fra små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kun virksomheder, der er flyttet inden for de seneste ti år,
er adspurgt. Spørgsmål: Hvor langt flyttede I sidste gang, I flyttede virksomheden eller en del af denne? Har virksomhedens ejere tilknytning til lokalområdet?

15

3 ud af 4 ejere har tilknytning
til virksomhedens lokalområde
Region Syddanmark, Strategi og Analyse. 905 svar fra små og mellemstore
virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Har virksomhedens ejere tilknytning
til lokalområdet?

-- Når virksomheden bestiller flyttebil --

Som en del af opfølgningen på Det gode liv som
vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi arbejder
Region Syddanmark og de syddanske kommuner med at
styrke vidensgrundlaget for udvikling af de syddanske
byer og virksomheder.
Analysen er baseret på data fra et repræsentativt panel
bestående af ca. 900 direktører fra små og mellemstore
virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har
mellem 10 og 250 ansatte. Data er indsamlet i januar, maj
og september 2017.
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