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Svendborg Kommune har en ambitiøs erhvervspolitik for perioden 2019-2022, som skal skabe vækst og udvikling i erhvervslivet lokalt. Svendborg Kommune ønsker 

aktuel viden og indsigt om virksomhedernes tilfredshed med den kommunale service og erhvervsklimaet generelt. 

Eksisterende nationale erhvervsklimaundersøgelser fra bl.a. Dansk Industri og Dansk Byggeri finder kommunen ikke fyldestgørende til at give den nødvendige viden og 

indsigt. Disse er ofte udfordret ved at have få svar fra virksomhederne pr. kommune. De repræsenterer heller ikke alle brancher og er desuden ”fattige” på kvalitative svar. 

Svendborg Kommune efterspørger et solidt faktabaseret input fra det lokale erhvervsliv, som har bred brancherepræsentativitet og en god statistisk validitet med høj 

svarprocent.

Målet med Svendborg Kommunes nye erhvervspolitik er at skabe en klar og operationel plan for vækst og udvikling for erhvervslivet i kommunen. Det er relevant at følge 

denne udvikling og tage temperaturen hos virksomhederne, som skal opnå effekt af erhvervspolitikken. Baggrunden for tilfredshedsundersøgelsen er dermed at styrke 

Svendborg Kommune i tilrettelæggelsen af sin erhvervspolitik og tilbud til kommunens virksomheder.

Et stort antal af kommunens virksomheder har deltaget i undersøgelsen. 760 ud af de ca. 4.700 private virksomheder (CVR-numre), der er i kommunen, har givet deres 

input. Det er 16% og vil svare til, at 100.000 af alle knap 600.000 danske private kommercielle virksomheder indgår i en undersøgelse. Det sker formentligt sjældent.

Med så mange virksomheder i undersøgelsen, er det også lykkes at få alle brancher med. Da der hertil er benyttet både online og telefonisk dataindsamling, så er 

brancherepræsentativiteten sikret, så alle typer virksomheder høres.

Virksomhederne har givet mange, lange kommentarer om erhvervsklimaet i Svendborg Kommune. En klar opfordring er at læse alle kommentarerne, da man herved får 

”kød og blod” på de kvantitative resultater. Det giver nuancer og en god forståelse for virksomhedernes situation. Dette er desuden et klart sundhedstegn for selve 

tilfredshedsundersøgelsen, at rigtigt mange virksomheder tager den seriøst og ønsker at give Svendborg Kommune, en klar stemme, om især forbedringsmuligheder 

tilbage til kommunen. Alene det faktum, at virksomhederne kun har kommenteret to sider om hvad, der er godt ved at have virksomhed i Svendborg Kommune, mens det 

er 7½ sider, når det kommer til forbedringsforslag, vidner om, at der er noget at tage fat på.

Baggrund

Indhold
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Tilfredshedsundersøgelsen består af tre moduler. Et indledende modul med seks hovedområder, som hver består af yderligere et antal underområder. Disse fremgår af 

beregningsmodellen side 27. Virksomhederne spørges til deres tilfredshed med alle underområder, de har haft kontakt med. Til hvert område kan der desuden angives en 

kommentar for uddybning af sin tilfredshed eller utilfredshed.

Næste modul indeholder tre overordnede spørgsmål, som har fokus på virksomhedernes tilfredshed i alt og imageopfattelse af Svendborg Kommune, samt deres 

”loyalitet” eller mere konkret, deres lyst til at omtale Svendborg Kommune positivt til andre erhvervsdrivende.

Sidste modul er et specifikt kommenteringsmodul med to aspekter. Det ene handler om hvilke områder virksomhederne synes, at Svendborg Kommune generelt er en 

god kommune at have virksomhed i. Det andet handler om hvilke områder virksomhederne synes, at Svendborg Kommune kan forbedre sig til at have virksomhed i.

Modul 1 og 2 samles i en samlet tilfredshedsmodel for til sidst at resultere i en samlet vejet tilfredshedsscore (se model herunder og yderligere beskrivelse af 

beregningsmodellen side 27).

Tilfredshedsmodel

1. Erhvervsservice, 
virksomhedsvejledning 

osv.

2. Jobcenter, hjælp til 
rekruttering eller 
fastholdelse osv.

3.  Byggesagsbehandling, 
køb/salg af jord osv.

7. Tilfredshed 
i alt

8. Image-
opfattelse

9. Loyalitet
(Positiv omtale)

Samlet vejet 
tilfredshedsscore

RESULTAT

41-60: Neutral0 - 40: Utilfreds 61 - 100: Tilfreds

DRIVERS

(Hovedområder)

4. Sagsbehandling på natur 
og miljøområderne

5. Infrastruktur, vejnet, 
parkering

6. Udbud fra og salg til 
kommunen osv.

Resultaterne af alle tilfredshedsspørgsmål omregnes til en indeksscore mellem 0 

og 100 (jf. beregningsmodellen side 27). For at vurdere, om virksomhederne er 

utilfredse, neutrale eller tilfredse, benyttes denne skala. Scorer mellem 0 og 40 er 

et udtryk for utilfredshed. Scorer mellem 41 og 60 er udtryk for en mere neutral 

holdning, mens scorer mellem 61 og 100 er udtryk for tilfredshed.
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Tilfredshedsundersøgelsen er bygget sådan op, at det kun er virksomheder, som har haft dialog med eller brugt et eller flere af de seks hovedområder under Svendborg 

Kommune, der også er blevet spurgt til tilfredsheden med de enkelte områder. På den måde er det kun kvalificerede svar, der angives på hver af de seks hovedområder. 

Grænsen er lagt ved kontakt inden for de seneste 2 år. Virksomheder, som ikke har haft dialog med nogle af hovedområderne, er passeret forbi og fortsat til de generelle 

tilfredsheds-, image- og loyalitetsspørgsmål (se tilfredshedsmodellen på forrige side).

Lidt under halvdelen (46%) har haft kontakt med et eller flere hovedområder. Jobcenter og byggesagsbehandling er de to mest brugte områder med hver knap 18%. Vej 

og parkering er det mindst brugte område med 6%.

Dialog med Svendborg Kommune

53,8%

12,5%

6,0%

7,1%

17,5%

17,6%

11,3%

Ikke haft kontakt med kommunen
seneste 2 år

6. Udbud fra og salg til kommunen
osv.

5. Infrastruktur, vejnet, parkering

4. Sagsbehandling på natur og
miljøområderne

3. Byggesagsbehandling, køb/salg af
jord osv.

2. Jobcenter, hjælp til rekruttering
eller fastholdelse osv.

1. Erhvervsservice,
virksomhedsvejledning osv.

Dialog med Svendborg Kommune på følgende områder de seneste 2 år

Anm: Resultat summer over 100%, da det er muligt at angive mere end et område.

Antal svar: 760

46%54%

Haft kontakt med
kommunen seneste 2 år

Ikke haft kontakt med
kommunen seneste 2 år



5Svendborg Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2019

12%
7%
8%

23%22%

28%

Branche

1. Landbrug og fiskeri

2. Industri og fremstilling

3. Bygge og anlæg

4. Handel og transport

5. IKT, Finans og Ejendom

6. Liberale erhverv og service

45%

24%

11%

12%
7%

Antal ansatte

Ingen ansatte

1-2 ansatte

3-5 ansatte

6-20 ansatte

Over 20 ansatte

I gennemsnit

6,8
ansatte

FAKTA

Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført 
i juni 2019 med invitation via e-Boks til alle 
private virksomheder i Svendborg 
Kommune. Virksomhederne har deltaget 
enten online eller telefonisk.
Undersøgelsen er repræsentativ på 
brancheniveau.

Virksomheder i alt: 4.744
Antal svar: 760
Svarprocent: 16%
Statistisk usikkerhed: +/- 3,3 %-point

Kilde: AM Research

Baggrund om deltagende virksomheder

En tilfreds virksomhed

”Er meget tilfreds med de tiltag, der 
er gjort for at fremme kontakten og 
samarbejdet med erhvervslivet. Det 
virker for mig, som om det reelt er 
gået op for kommunen, at vi har 

"brug for hinanden”.

Ejer af større bygge- og anlægsvirksomhed

En utilfreds virksomhed

”Behandlingstiden er fuldstændig 
uacceptabel på byggesag. Har indtil 
videre ventet i 2 måneder uden at 

høre en lyd. Desuden blev der stillet 
så mange krav til en ganske simpel 

ansøgning, at jeg måtte hyre 
professionel hjælp til udfyldning.

Ejer af mindre konsulentvirksomhed

Hvordan er det at drive virksomhed i 
Svendborg Kommune?

53

Samlet vejet
tilfredshedsscore

(Indeks 0-100)

61

44

50

50

65

64

6. Udbud fra og salg til kommunen osv.

5. Infrastruktur, vejnet, parkering

4. Sagsbehandling på natur og miljøområderne

3. Byggesagsbehandling, køb/salg af jord osv.

2. Jobcenter, hjælp til rekruttering eller
fastholdelse osv.

1. Erhvervsservice, virksomhedsvejledning osv.

0 = Meget utilfreds 100 = Meget tilfreds(Indeks 0-100)

Tilfredsheden med Svendborg Kommune i 

2019 er samlet set 53 blandt kommunens 

virksomheder på en skala fra 0 til 100.

Det er et samlet vejet gennemsnit beregnet 
på ni tilfredshedsområder. Svendborgs 
virksomheder har dermed overordnet set en 
neutral holdning til Svendborg Kommune, 
som dog peger op mod tilfredshed.

De ni målte områder er en samvejning af seks 
hovedområder i kommunen, som vises 
herunder. Herudover indgår tilfredshed i alt, 
imageopfattelse og loyalitet (god omtale) i det 
samlede tal.

Svendborg Kommune 

Tilfredshedsundersøgelse 2019

#1 Anbefaling
Øg fokus på servicekultur fremfor 

myndighedskultur

#2 Anbefaling
Se muligheder fremfor begrænsninger

(vær proaktiv – ikke reaktiv)

#3 Anbefaling
Skab forenkling og overblik (udadtil)

#4 Anbefaling
Differentier erhvervsservice mellem 

iværksættere og etablerede 
virksomheder

Anbefalinger og læring
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Resultater: 

tilfredshed med Svendborg Kommune
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Tilfredsheden med Svendborg Kommune kan samlet set opgøres til 53 på indekscoren mellem 0 og 100. Det er det samlede vejede gennemsnit beregnet ved alle 9 

nævnte områder i tilfredshedsmodellen side 3. Det kan karakteriseres som, at virksomhederne generelt har en neutral holdning til Svendborg Kommune, som dog peger 

op mod tilfredshed.

På hver af de seks hovedområder er der imidlertid stor forskel på tilfredshedsniveauerne. Jobcenter scorer højest med 65, mens infrastruktur scorer lavest med 44. Altså 

en forskel mellem hovedområderne på 21 indekspoint. Tilfredshed i alt (isoleret spurgt) ligger på 60 og imageopfattelse på 55.

Indenfor hvert af de seks hovedområder er der ligeledes forskelle i tilfredsheden med hvert underområde. Det gennemgås særskilt senere i rapporten.

I det følgende skal det gennemgås om nogen er mere tilfredse end andre. Det er derfor relevant at se på segmenter i forhold til den samlede vejede tilfredshedsscore.

Samlet tilfredshedsscore

55

60

61

44

50

50

65

64

8. Imageopfattelse

7. Tilfredshed i alt

6. Udbud fra og salg til kommunen osv.

5. Infrastruktur, vejnet, parkering

4. Sagsbehandling på natur og
miljøområderne

3. Byggesagsbehandling, køb/salg af
jord osv.

2. Jobcenter, hjælp til rekruttering eller
fastholdelse osv.

1. Erhvervsservice,
virksomhedsvejledning osv.

Tilfredshedsscore pr. område 
(Indeks 0 - 100)

Antal svar: 760

53

Samlet vejet
tilfredshedsscore
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Den samlede vejede tilfredshedsscore på 53 splittes her på forskellige segmenter inden for seks kategorier. Kategorierne er kontakt med kommunen, branche, alder, 

størrelse eksportaktiv og fordeling på kvartiler.

Inden for de fem første kategorier er der ikke markante forskelle mellem segmenterne og deres tilfredshed, når den opgøres som samlet gennemsnitlig score. For 

eksempel varierer brancherne mellem 51 og 54. Men, som det afdækkes senere, er der flere steder tydelig varians (spredning) i tilfredsheden mellem segmenterne.

Inden for den sjette kategori fordeling på kvartiler, er der dog stor forskel mellem de tre segmenter. Det skal der helt naturligt også være, da alle virksomhederne i denne 

kategori beregningsmæssigt fordeles i tre segmenter: nedre kvartil, som er gruppen af de 25%, der samlet set er mindst tilfredse, medianen, som er gruppen af de 50% i 

midten (de mere neutrale) og så øvre kvartil med gruppen af de 25%, der samlet set er mest tilfredse. Har varierer scoren med 27 indekspoint fra 40 hos de utilfredse og 

op til 67 hos de tilfredse.

De tre kvartils-segmenter er derfor relevante at bruge som en variabel at fordele de første fem kategorier på. Spredningen mellem utilfredse, neutrale og tilfredse giver 

nemlig et mere nuanceret billede af forskellene mellem segmenterne, end når man blot anskuer dem på gennemsnit.

Tilfredshedsscorer fordelt på segmenter

53

Samlet vejet
tilfredshedsscore

53 53
51

54 54
52 54 54

57
53 52 53

55 56

52 53

40

53

67

Kontakt med
kommunen

Branche Alder Størrelse Eksportaktiv Fordeling på kvartiler

Samlet vejet tilfredshedsscore pr. segment
(Indeks 0 - 100)Antal svar: 760
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Når virksomhederne fordeles i yderligere segmenter på tværs af de tre kvartils-segmenter, så ses der tydelige forskelle. På branche er den største tilfredshedsgruppe 

bygge- og anlægsvirksomheder med 31%, mens den mindste er landbrug og fiskeri med kun 17%. Det er næsten en halvering. Her er det samtidig vigtigt at notere, at lige 

præcis bygge og anlæg er branchen, med størst spredning. De har færrest i medianen (44%) og dermed flest i ”ydre-polerne” af utilfredse hhv. tilfredse virksomheder. 

Man kan sige, at det er en branche, hvor tilfredsheden med kommunen skiller vandene mest.

Industri har den næststørste tilfredshedsgruppe med 29%. De har samtidig den mindste gruppe af utilfredse virksomheder (20%). Branchen med den største gruppe af 

utilfredse er handel og transport med 27%. Dernæst følger bygge og anlæg med 25%. Nederst ligger industri med den mindste gruppe af utilfredse (20%) henholdsvis 

liberale erhverv (21%).

IKT, finans og ejendom balancerer stort set i midten af brancherne med 27% tilfredse og 24% utilfredse.

Landbrug og fiskeri har den største gruppe af neutrale eller det som også kan kaldes de mere ”indifferente” og altså kun 17% tilfredse.

21%

24%

27%

25%

20%

24%

52%

49%

51%

44%

51%

58%

27%

27%

22%

31%

29%

17%

6. Liberale erhverv og
service

5. IKT, Finans og Ejendom

4. Handel og transport

3. Bygge og anlæg

2. Industri og fremstilling

1. Landbrug og fiskeri

Bygge og anlæg er den mest tilfredse branche med 

Svendborg Kommune

De utilfredse De neutrale De tilfredse

40

53

67

De utilfredse
(nedre kvartil)

De neutrale
(median)

De tilfredse
(øvre kvartil)

Tilfredshedshedscoren varierer meget 
fra de utilfredse til de tilfredse

(Indeks 0 - 100)

Tilfredsheden er forskellig mellem brancher

Antal svar: 760
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Når man sammenholder tilfredsheden med virksomhedernes størrelse og 

alder er der også tydelige forskelle.

Der tegner sig et billede af, at mikrovirksomheder med færre end 5 

ansatte, som samtidig har mange år bag sig, også er de mest utilfredse. 

Mikrovirksomheder har nemlig den største andel utilfredse (25%) og den 

mindste andel tilfredse (21%). Ældre virksomheder over 10 år har 

ligeledes en høj andel utilfredse (26%) og den mindste andel tilfredse 

(20%).

Tendensen er, at det er de små virksomheder, som dog har nogle ansatte, 

der også er de mest tilfredse sammenlignet med både mikrovirksomheder 

(under 5 ansatte) og mellemstore virksomheder (20+ ansatte).

På alder er tendensen nærmest sammenhængende med, at jo yngre 

virksomheden er, jo mere tilfreds er den. 

Der ligger altså en opgave i at forbedre forholdet til de etablerede 

virksomheder og især dem over 10 år.

Nogle virksomheder i den kategori (under 5 ansatte og over 10 år gamle) 

udtrykker:

”Alt for mange instanser, personer man ofte skal igennem, før man 

kommer til den rette. Det bliver tungt og alt for lange arbejdsgange og 

tit skal man starte forfra og forklare hele situationen igen, da det 

pludselig er en ny person, der er tilknyttet den gældende opgave/sag.

”Alting foregår meget sløvt og langsomt. Sneglen er virkelig blevet et 

nyt vartegn for Svendborg.. desværre.

”Der er hverken hoved eller hale eller fornuft i de ting, som bliver sat i 

søen. Svendborg Kommune VIL IKKE erhvervslivet. Men Tankefuld, 

Grøn Trappe, bilfrit torv, springvand og bænke på torvet, er noget som 

kan få politikerne i gang.

Tilfredsheden varierer på størrelse og alder

20%

17%

25%

41%

44%

54%

38%

38%

21%

Mellemstore
virksomheder (20+

ansatte)

Små virksomheder
(5-19 ansatte)

Mikrovirksomheder
(under 5 ansatte)

Mikrovirksomheder under 5 ansatte, er de mest 
utilfredse med Svendborg Kommune

De utilfredse De neutrale De tilfredse

26%

27%

15%

54%

49%

47%

20%

25%

38%

+10 år

4-10 år

0-3 år

Iværksætterne, der har eksisteret under 4 år, er de 
mest tilfredse med Svendborg Kommune

De utilfredse De neutrale De tilfredse
Antal svar: 760
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Kontakt: I gennemsnit har det ingen betydning for virksomhedernes 

tilfredshed, om de har haft kontakt med kommunen inden for de seneste 2 

år eller ej (jf. diagrammet side 7). Det påvirker således ikke den samlede 

vejede tilfredshedsscore om man har været i dialog med kommunen.

Ser man derimod på spredningen mellem kvartils-segmenterne, så er der 

tydelige forskelle mellem størrelserne på segmenterne og dermed i forhold 

til tilfredsheden om virksomhederne har haft kontakt med kommunen.

Virksomheder, der har haft kontakt, deles i ca. en tredjedel i hvert 

segment om man er utilfreds, neutral eller tilfreds.

Blandt virksomheder der derimod ikke har haft kontakt, der er andelen af 

neutrale (de indifferente) det langt mest dominerende segment med 66%. 

Den resterende tredjedel fordeler sig næsten ligeligt mellem tilfredse og 

utilfredse.

Har man altså haft med kommunen at gøre, så har man også en 

tydeligere holdning til ens forhold til kommunen. Det er omvendt helt 

naturligt sværere at påvirke dem, som ikke har haft kontakt.

Eksport: Ofte er virksomheder der har eksport til udlandet også 

virksomheder, der har et større vækst-drive og er mere professionelt 

drevet, end virksomheder uden eksport. I hvert fald er det hos 

internationale virksomheder, at Danmarks vækst- og skaleringsmuligheder 

primært kommer. Dermed kan man forvente, at internationale 

virksomheder også er mere krævende, når det kommer til deres brug af 

en kommunes service og erhvervstilbud.

Netop derfor, er der måske også en større spredning og tydeligere 

holdning i forholdet til kommunen blandt de internationale virksomheder. 

Der er marginalt flere tilfredse eksportaktive virksomheder end dem, som 

ikke er eksportaktive. Men der er samtidig markant flere utilfredse 

eksportaktive virksomheder.

Virksomheder der ikke er eksportaktive har, ligesom virksomheder der 

ikke har haft kontakt med kommunen, også en betydelig større andel af 

indifferente, sammenlignet med de eksportaktive virksomheder.

Tilfredsheden påvirkes af kontakt med kommunen

22%

35%

53%

37%

24%

28%

Ikke eksportaktiv

Eksportaktiv

Virksomheder, der er eksportaktive, har marginalt 
flere tilfredse end de, som ikke har eksport.

De utilfredse De neutrale De tilfredse

16%

33%

66%

34%

18%

33%

Har ikke haft
kontakt

Har haft kontakt

Virksomheder, der har haft kontakt med Svendborg 
Kommune inden for 2 år, har en tydeligere holdning 

end de, som ikke har.

De utilfredse De neutrale De tilfredse

Antal svar: 760
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Med en score på 64 er Erhvervsservice og virksomhedsvejledning det område som scorer næsthøjest af de seks hovedområder. Heri er der fire underområder, som 

scorer meget forskelligt. De to øverste i diagrammet er det, der kan kaldes generel erhvervsservice – både til etablerede virksomheder og iværksættere – og begge scorer 

højt og næsten ens med 63 og 66. Det kan karakteriseres som, at virksomhederne stort set er tilfredse med de to underområder.

De to nederste i diagrammet handler omvendt om mere specifik (specialiseret) erhvervsservice. Den ene er henvisning til privat rådgivning eller specialiserede offentlig 

vejledning hos fx Erhvervshuset eller Eksport Kredit Fonden (EKF). Den opnår laveste score med 53 af de fire underområder, hvilket er en middelscore (neutral). Den 

anden er de mere ”lokale” og specifikke erhvervs- eller projekttilbud som fx Fremtidsfabrikken eller ShareFifty5. Den opnår omvendt den højeste score med 76 af de fire 

underområder i Erhvervsservice og virksomhedsvejledning, hvilket kan karakteriseres som ”meget tilfreds”.

De største udfordringer med området som virksomhederne udtrykker det generelt, er synlighed og tilstedeværelse fra de forskellige erhvervsrettede tilbud fra kommunen. 

En del giver udtryk for, at det er svært at vide hvad Erhvervsservice og virksomhedsvejledning egentlig kan bidrage med hos virksomhederne og savner samtidig 

proaktivitet derfra.

1. Erhvervsservice og virksomhedsvejledning

76

53

66

63

Fremtidsfabrikken, Medstrøm,
ShareFifty5 eller Styrket Erhverv i

Gadeplan

Henvisning til privat rådgivning hhv.
offentlig hjælp (Erhvervshus, EKF,

Innovationsfonden osv.)

Iværksætteri herunder
virksomhedsetablering og tilflytning

Erhvervsservice og erhvervsfremme
herunder vejledning og sparring

Tilfredshedsscorer: 
Underområder for 1. Erhvervsservice og virksomhedsvejledning

(Indeks 0 - 100)

Antal svar: 86

64

Samlet tilfredshedsscore 
1. Erhvervsservice og virksomhedsvejledning

Tilfreds:
”Dialogen er god og den 

fremsigtede vilje mod at ville 
ændre status quo, er til stede.

Utilfreds:
”Det er svært at finde ud af 

hvem, der kan hjælpe og 
hvem, der er den rette.
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Virksomhedernes tilfredshed med Svendborg Kommune er højest når det kommer til Jobcenteret, hjælp til rekruttering eller fastholdelse osv. – her samlet kaldet 

Arbejdskraft. Med en score på 65 scorer Arbejdskraft højest af de seks hovedområder. Der er heri tre underområder, som alle scorer minimum 61 dvs. inden for 

tilfredshedsspændet mellem 61 og 100.

Højest scorer underområdet Jobcenterets fastholdelsesindsats og udbetaling af sygedagpengerefusion med 69 og lavest ligger tilfredsheden med Jobcenterets evne til 

rekruttering dog med 61. Midt imellem ligger Samarbejde mellem skoler/uddannelser på 66.

På tværs af en del virksomheder lyder det, at de har udfordringer med Jobcenteret, som de ikke finder effektive nok i matchmakingen til virksomhederne. Den virker ofte 

tilfældig og rekrutteringen kan slå helt fejl, som er spild af mange virksomheders ressourcer. Der er også kritik af selve tilgangen og håndteringen af sager, som 

italesættes for at være passiv og på må og få.

2. Arbejdskraft

65

Samlet tilfredshedsscore 
2. Arbejdskraft

66

69

61

Samarbejde mellem
skoler/uddannelser

Jobcenterets fastholdelsesindsats og
udb. sygedagpengerefusion

Jobcenter til rekruttering

Tilfredshedsscorer: 
Underområder for 2. Arbejdskraft

(Indeks 0 - 100)

Antal svar: 134

Tilfreds:
”De er altid flinke til hjælpe, 

når jeg mangler 
medarbejdere.

Utilfreds:
”Har savnet, at man fra 

jobcentrets side ikke har screenet 
kandidaterne inden man tog 

kontakt til virksomheden.
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Med en score på 50 ligger Byggesagsbehandling, køb/salg af jord osv. – her samlet kaldet Byg – næstlavest blandt de seks hovedområder. På en delt 4./5. plads med 

Miljø og Natursag er Byg et hovedområde med en del kritikpunkter. Selvom Vej og Parkering scorer lavest af alle seks områder, så er vurderingen i analysen, at Byg er 

området virksomhederne er mest utilfredse med og har flest kritikpunkter til. Især når de mange kommentarer gennemgås, så flyder det over med holdninger og kritik.

I Byg er der tre underområder hvoraf de to scorer lavest af alle 18 underområder i tilfredshedsundersøgelsen – når der ses bort fra parkering, som scorer lavest. Parkering 

er dog ikke et underområde, der involverer lige så mange medarbejdere eller håndtering og menneskelig vurdering. Byggesagsbehandling og Fysisk planlægning er to 

underområder, som handler meget om menneskelig håndtering/vurdering og kontakt med virksomhederne. De scorer meget lavt med henholdsvis 45 og 48 og Byg 

vurderes at være et af de hovedområder, der bør få mest opmærksomhed, som reaktion på denne tilfredshedsundersøgelse.

Køb/salg af erhvervsjord er det tredje underområde i Byg og det klarer sig en del bedre. Med 57 ligger området også over det samlede gennemsnit på 53.

Der synes mange udfordringer med Byg, men en lang række virksomheder giver i særklasse udtryk for alt for tidskrævende behandling, ufleksibel tilgang, som både er 

administrativ tung og bureaukratisk. Mange synes der mangler imødekommenhed, situationsforståelse og grundlæggende bare det at være løsningsorienteret.

3. Byg (byggesag og køb/salg)

50

Samlet tilfredshedsscore 
3. Byg

48

57

45

Fysisk planlægning, herunder
kommuneplaner og lokalplaner

Køb/salg af erhvervsjord

Byggesagsbehandling

Tilfredshedsscorer: 
Underområder for 3. Byg

(Indeks 0 - 100)

Antal svar: 133

Tilfreds:
”Det ser ud til, at der er 

kommet godt gang i 
behandling og godkendelse af 

lokalplaner m.v.

Utilfreds:
”Byggesagsbehandling er for 

langsom/træg. Sagsbehandlere 
bør se muligheder i stedet for 

begrænsninger.
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Miljø og Natursag deler med en score på 50 generelt samme skæbne som Byg. Forskellen er blot, at næsten tre gange så mange virksomheder har været i kontakt med 

Svendborg Kommune vedrørende byggesagsbehandling eller køb/salg af jord, end med sagsbehandling på natur og miljøområderne.

Der er to underområder i Miljø og Natursag - Sagsbehandling og Miljøgodkendelser – og begge scorer ca. det samme (51 hhv. 50). Kritikken er magen til den hos Byg, 

nemlig den, at virksomhederne giver udtryk for lange behandlingstider, en bureaukratisk holdning hos medarbejderne, som også savner situationsforståelse og en 

løsningsorienteret tilgang for at klare Miljø og Natursagerne.

Vej og Parkering er området der scorer lavest af de seks hovedområder. Med 44 er området næsten i rød i tilfredshedsmodellen. Der er to underområder i Vej og 

Parkering - Infrastruktur og Parkering – hvor det især er sidstnævnte, der trækker området ned. Med en score på blot 37 er Parkering den absolut bundskraber blandt de 

18 underområder og således helt i rød.

Virksomhederne udtrykker, at udfordringerne primært handler om parkerings- og trafikforhold, hvorfor det ikke synes ligeså stor en opgave at arbejde videre med, som det 

synes at være ved Byg-området. Det er i hvert fald en anden opgave, som er mere ”fysisk og praktisk” end den er ”menneskelig og skønsmæssig”.

4. Miljø- og Natursag; 5. Vej og parkering

50

Samlet tilfredshedsscore 
4. Miljø- og Natursag

44

Samlet tilfredshedsscore 
5. Vej og Parkering

Tilfreds:
”Har haft miljøtilsyn, hvor 

tingene blev gennemgået på 
en god og fornuftig måde.

Utilfreds:
”Erhvervsparkering/hånd-

værkere går rigtig skidt; dyrt, 
der er ingen pladser osv. det 

fungerer ikke.

37

50

50

51

Parkering, herunder
håndværkerparkering

Eksisterende infrastruktur i
kommunen (veje, offentlige
transportmuligheder osv.)

Miljøgodkendelser

Sagsbehandling vedrørende natur

Tilfredshedsscorer: 
Underområder for 4. Miljø/Natursag og 5. Vej/Parkering

(Indeks 0 - 100)

Antal svar: 46

Antal svar: 54
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Med en score på 61 er Udbud og Salg det område som scorer tredjehøjest af de seks hovedområder. Her er der fire underområder, hvor to scorer i 50’erne og to sidst i

60’erne. 

De to øverste underområder i diagrammet scorer lavest og kan siges at have større strukturel påvirkning og en bredere rækkevidde hos virksomhederne, end de to 

nederste, som omvendt scorer højest og er mere faktuelle. Til de nederste kan man hurtigere vurdere, om det virker eller ej og ellers korrigere på forholdende, hvis de ikke 

gør. Det er sværere med de to øverste – Udbudsprocesser og Lokales bud på opgaver – hvor der både kan være flere mennesker og flere forskelligrettede interesser 

involveret. Det gør det muligvis mere vanskeligt at stille alle tilfredse.

De primære udfordringer med Udbud og Salg, som virksomhederne udtrykker det er, at lokale leverandører føler sig oversete og antager endvidere, at kommunen ofte ser 

dem som for små eller ikke i besiddelse af de rette kompetencer til at løfte opgaverne. Især mindre virksomheder udtrykker ærgrelse over ikke at kunne komme i 

betragtning på grund af at være for lille en virksomhed.

6. Udbud og salg til kommunen

61

Samlet tilfredshedsscore 
6. Udbud og Salg

68

69

56

52

Lærlingeklausul

Rettidig betaling

Lokale leverandørers mulighed for at
byde på kommunale opgaver

Udbudsprocesser

Tilfredshedsscorer: 
Underområder for 6. Udbud og Salg

(Indeks 0 - 100)

Antal svar: 95

Tilfreds:
”Den del af entreprisen vi 

lavede, kørte fornemt, gode 
personer med forholdsvis 

meget styr på tingene.

Utilfreds:
”Der er en tendens til, at man 

i kommunen bruger 
konsulenter og specialister 

uden for lokalområdet.
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Ud over tilfredsheden med de seks hovedområder er virksomhederne også spurgt til deres tilfredshed i alt – upåagtet om de har haft kontakt med Svendborg Kommune. 

Det indgår som et af tre fokusområder i modul 2 i tilfredshedsmodellen. Tilfredshed i alt er altså et isoleret spørgsmål og skal ikke forveksles med den samlede vejede 

tilfredshedsscore, som er en samvejning af alle spørgsmål (jf. beregningsmodellen side 27). Tilfredshed i alt indgår med en vægt på 25% i den samlede beregning.

Tilfredshed i alt opnår en score på 60, hvilket er 7 indekspoint mere end den samlede vejede tilfredshedsscore på 53. Som netop gennemgået er der tre hovedområder, 

som trækker det ned, men også tre, som trækker det op. Hertil kommer image og loyalitet, som også trækker den samlede score ned. Der er kun marginale forskelle 

mellem segmenterne og igen er det naturligvis mest udtalt, når virksomhederne fordeles på de tre kvartils-segmenter. Her er der endnu større forskel end på den samlede 

vejede score. Her varierer de utilfredse fra 34 til de tilfredse på 83. På den samlede score er det fra 40 til 67.

De grundlæggende utilfredsheder hos virksomhederne handler om, at man opfatter kommunen som bureaukratisk, langsommelig med for meget fokus på krav, regler og 

dokumentation. Hertil kommer ineffektive arbejdsprocesser med silotænkning mellem afdelinger/myndighedsområder. Overordnet et billede af et ugennemskueligt system, 

som savner forenkling og sammenhængskraft. Det positive er, at flere kommenterer, at de synes det begynder at gå bedre og mere effektivt i kommunen. De fornemmer 

en igangværende ændring til det mere erhvervsvenlige. Det er en udvikling, der er meget interessant at følge i fremtiden i forbindelse med den nye erhvervsstrategi.

7. Tilfredshed i alt

60

Tilfredshed i alt

59 60
57

63
60

58
61 61

66

59 58 59
63

65

57
60

34

60

83

Kontakt med
kommunen

Branche Alder Størrelse Eksportaktiv Fordeling på kvartiler

Tilfredshed i alt pr. segment
(Indeks 0 - 100)Antal svar: 760

Tilfreds:
”Er meget tilfreds med de 
tiltag, der er gjort for at 

fremme kontakten og 
samarbejdet med 

erhvervslivet. Det virker for 
mig, som om det reelt er 

gået op for kommunen, at vi 
har "brug for hinanden”.

Utilfreds:
”Virksomhederne informeres 

ikke om hvilke 
erhvervsmæssige tilbud 

kommunen har. Kommunen 
har ikke en proaktiv tilgang 

til at udvikle virksomhederne 
i kommunen.
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Imageopfattelse er det andet af de tre fokusområder i modul 2 i tilfredshedsmodellen, hvor virksomhederne også er spurgt til dette upåagtet om de har haft kontakt med 

Svendborg Kommune. Image handler om virksomhedernes opfattelse samlet set af kommunen og indgår derfor bevidst eller ubevidst i deres samlede vurdering og 

tilfredshed med Svendborg Kommune. Derfor er det relevant at inddrage som delelement i den samlede tilfredshedsscore. Imageopfattelse indgår med en vægt på 7% i 

den samlede beregning.

Imageopfattelse opnår en score på 55, hvilket er 2 indekspoint mere end den samlede vejede tilfredshed (53). Virksomhederne har altså en marginal bedre image-

opfattelse af Svendborg Kommune i forhold til hvor tilfredse de samlet set er. På image er der også kun mindre forskelle mellem segmenterne, men også her markante 

forskelle mellem virksomhederne på kvartils-segmenterne. De utilfredse efterlader ikke meget til kommunens image og er helt nede på 29. Der er således langt op til de 

neutrale på 57 og de tilfredse på 76.

På tværs af mange kommentarer udtrykker virksomhederne, at udfordringerne med Svendborg Kommunes image handler om, at virksomhederne ikke finder kommunen 

tilstrækkelig erhvervsvenlig, men mere er fokuseret på kultur eller turisme, hvor Cittaslow trækker i en anden retning. Mange virksomheder savner sammenhæng mellem 

visioner for erhvervslivet generelt og efterfølgende handling. Det man siger, gøres ikke i tilstrækkelig grad. Det smitter negativt af på opfattelsen af Svendborg Kommune.

8. Imageopfattelse

55

Imageopfattelse

54
56

53
58

55 54 54
58

63

55
52

55 55 55
52

55

29

57

76

Kontakt med
kommunen

Branche Alder Størrelse Eksportaktiv Fordeling på kvartiler

Imageopfattelse pr. segment
(Indeks 0 - 100)Antal svar: 760

Godt:
”Det er en gammel by med 

masser af historie, men også 
meget moderne kultur. Man 

kan mærke, at der sker 
mange gode ting rundt 

omkring. Lille hyggelig by 
med god energi.

Dårligt:
”Den ene hånd ved ofte ikke 
hvad den anden laver. Der er 

alt for ofte manglende 
sammenhæng mellem 

politiske visioner og så den 
måde forvaltningerne 

forvalter virkeligheden.
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Loyalitet er ofte noget mærkevarer higer efter. Hvordan passer det sammen med en kommune? Det gør det til en vis grad. En kommune har også brug for loyalitet. For 

når borgere og virksomheder taler godt (loyalt) om en kommune, så smitter det positivt af på andre og som ringe i vandet, påvirker det også imageopfattelsen og 

tilfredsheden hos modtageren. Der er en snert af metakommunikation i det og en selvforstærkende effekt ved positiv omtale fra person til person. Netop derfor giver det 

god mening at spørge virksomhederne om deres lyst til at omtale Svendborg Kommune positivt overfor andre og inddrage loyalitet som det tredje fokusområde i modul 2 i 

tilfredshedsmodellen. Loyalitet indgår med en vægt på 5% i den samlede beregning.

Loyalitet opgøres her som NPS score* og dermed lidt anderledes end de øvrige indeksscorer. Høje scorer er svære at opnå – både for mærkevarer, men også for 

kommuner. Derfor er NPS-målestokken et stærkt værktøj til at måle loyalitet og strækker sig længere end tilfredshed, da personen, der omtaler noget positivt, også står på 

mål for det udadtil. Tilfredshed er noget man kan holde for sig selv.

Virksomhedernes loyalitetsscore i tilfredshedsundersøgelsen er -35, hvilket er lavt, men måske også forventeligt, da der intuitivt ikke vil være rigtigt mange som decideret 

omtaler sin kommune positivt. Dog skal det tages alvorligt, da det er en tydelig indikator på, at tilfredsheden ikke er helt i top med Svendborg Kommune. Det er her værd 

at bemærke, at mange mærkevarer også kæmper med negative NPS scorer.

9. Loyalitet (positiv omtale)

4%
2% 3%

5% 6%

23%

9%

13%
16%

5%

13%

0. Slet ikke
sandsynligt

1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10. Meget
sandsynligt

Loyalitet (positiv omtale)
Hvad er sandsynligheden for, at du generelt vil omtale Svendborg Kommune positivt til andre virksomheder eller personer i dit

professionelle netværk i Svendborg Kommune?
(Skala fra 0 - 10)

Antal svar: 760

LOYALITET
(NPS score)

Score

-35
-100 100

53% 29%

18%

Detractors

Promoters

Passives

* NPS står for Net Promoter Score og er en international 

anerkendt og meget brugt målestok for personers lyst til at 

anbefale et mærke eller produkt til andre. NPS angives ikke 

som en procentsats, men en numerisk score mellem -100 og 

+100. Andelen af Detractors - ”røde kunder" (lav anbefaling; 

score 0-6) trækkes fra andelen af Promoters - ”grønne 

kunder" (høj anbefaling; score 9-10). 

I denne undersøgelse benyttes NPS som graden af lyst til at 

omtale Svendborg Kommune positivt til andre.
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Anbefalinger og læring



21Svendborg Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2019

#1 Anbefaling
Øg fokus på servicekultur fremfor 

myndighedskultur

#2 Anbefaling
Se muligheder fremfor begrænsninger

(vær proaktiv – ikke reaktiv)

Anbefalinger og læring

#1 Anbefaling. Øg fokus på servicekultur fremfor myndighedskultur.

Mange virksomheder oplever, at de mødes af modstand og et ”nej”, når 

de indleder dialog med kommunen. Selve indgangsvinklen skal vendes 

om med tanke på, at virksomheder er samarbejdspartnere og nogle man 

har gavn af. Tænk ”kundecentrisk” og at kommunen er til for 

virksomhederne – ikke omvendt - ligesom virksomheder med succes har 

kundernes interesser og efterspørgsel i fokus. En simpel servicerende 

tilgang over for andre mennesker virker. Mødes man omvendt af en 

myndighedskultur, føler man sig ikke velkommen, tror man er til belastning 

og vil helst bare gå sin vej.

For at kunne yde god service, kræver det klar forventningsafstemning 

mellem politikere, ledelse og med medarbejderne. Der skal være 

sammenhæng mellem de visioner og strategiske tiltag ledelsen har og det 

embedsværk, som skal effektuere under hensyntagen til love, regler og 

krav. Virksomhederne udtrykker, at det ikke altid er tilfældet. Det smitter 

negativt af og efterlader virksomheden med en utilfredshed over servicen, 

når noget andet er kommunikeret i strategiske hensigter.

#2 Anbefaling. Se muligheder fremfor begrænsninger (vær proaktiv –

ikke reaktiv). Sammenhængende med anbefaling nr. 1, gælder der også 

en oplevelse hos mange virksomheder, at de mødes af en bureaukratisk 

tilgang til samarbejde og hjælp. Der stilles hurtigt krav før ting kan ske og 

det forhaler processen i stedet for at en situation tilgås proaktivt. 

Virksomhederne synes det er tungt og besværligt at få noget gennemført, 

da det virker til, at krav og regler dominerer Svendborg Kommunes tilgang 

i dialogen med virksomhederne. Begrænsninger i hvad der synes muligt 

skaber en mere reaktiv holdning og tilgang. Det bør vendes til at 

samarbejde og hjælp mødes proaktivt og løsningsorienteret og ved at se 

muligheder for hvordan ting kan løses.

Muligheder opstår desuden ved at øge dialogen og styrke relationerne til 

virksomhederne. Svendborg Kommune mangler synlighed og 

tilstedeværelse i mange virksomheders optik. Vær mere proaktiv og 

opsøgende overfor virksomhederne. Det kan være med jævnlige tjek-ind 

opkald eller møder, ved at inddrage virksomheder, der ønsker det, i 

udviklingen af erhvervsmuligheder i kommunen, eller ved simpel kontakt 

om nyheder i og fra kommunen (sendt digitalt eller med post). 

Øget dialog bidrager indirekte også til at afværge eventuelle misforståelser 

og konflikter. Det styrker tilmed virksomhedernes viden om hvad, der er 

muligt inden for gældende lovgivning.



22Svendborg Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2019

Anbefalinger og læring

#3 Anbefaling
Skab forenkling og overblik (udadtil)

#4 Anbefaling
Differentier erhvervsservice mellem 

iværksættere og etablerede virksomheder

#3 Anbefaling. Skab forenkling og overblik (udadtil). Sagsbehandlings-

tider skal ned. Især byggesager kritiseres for meget lang behandlingstid. 

Det er et prioriteringsområde, som virksomhederne kritiserer og 

efterspørger gjort noget ved. Kortere behandlingstid og mere glat proces 

undervejs, er et af de vigtigste succeskriterier for at øge den samlede 

tilfredshed. Desuden skal dialogen mellem sagsbehandler og ansøger 

øges. Sørg for løbende information om sagens udvikling. Radiotavshed 

sender signal om at ingenting sker. Det medfører dårlig oplevelse og i 

sidste ende ringere tilfredshed. Hvis dialog og processer kan optimeres 

med digitalisering, bør digital udvikling prioriteres i en forbedringsproces. 

Virksomheder, der henvender sig til Svendborg Kommune med fx 

byggesager eller hos Jobcenteret, oplever mange kontaktpersoner i 

processen. Ofte kastes virksomheden også rundt mellem afdelinger. Det 

skaber forvirring og en fornemmelse af, at der ikke er styr på det. Derfor vil 

det gavne alle parter, hvis færre kommunale medarbejdere og/eller 

afdelinger involveres i virksomhedskontakten. Ved større henvendelser 

kan man overveje at have en fast kontaktperson til virksomheden efter 

princippet om ”én indgang”. En som kender ens sag og er den interne 

medarbejder, der sørger for at håndtere det internt, så virksomheden ikke 

skal forfra med nye medarbejdere. Lidt som det kendes med key account 

manager-systemet fra private virksomheder.

#4 Anbefaling. Differencer erhvervsservice mellem iværksættere og 

etablerede virksomheder. Positioner Svendborg Kommune som et godt 

erhvervscentrum og inden for bredden af brancher – ikke kun fx kunst, 

kultur eller turisme. Industri, byggeri, IT-tech m.fl., skal også kunne se 

erhvervsfordele ved at etablere og drive virksomhed i kommunen. Heri 

kræver det, at der skelnes mellem iværksættere og etablerede 

virksomheder i de erhvervsrettede tilbud. De to målgrupper har brug for 

noget forskelligt. Især etablerede virksomheder over 10 år har brug for 

præcis og målrettet (specialiseret) hjælp. Det skal kommunen kun bidrage 

med eller hurtigt henvise videre til tilbud der kan, så virksomheden ikke 

føler det er spild af tid.

For iværksættere, er det mere nødvendigt at ”håndbære” virksomheden i 

sin opstart. Hav en erhvervspakke som velkomst klar med det samme en 

ny virksomhed ser lyset og gerne med hotline mulighed til assistance. Er 

der tale om serie/vækstiværksættere, som ved hvor de skal hen, og 

måske allerede har funding eller venture-kapital, så skal Erhvervskontoret 

hurtigt kunne afdække om de kan hjælpe, eller vide hvor iværksætteren 

kan gå hen for at styrke sin udvikling yderligere.
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Metodisk beskrivelse
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Dataindsamling 

Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført som en kombineret online- og telefonundersøgelse med en kontaktperson pr. virksomhed, som har et aktivt CVR eller 

P.nr. beliggende i Svendborg Kommune. Målgruppen for undersøgelsen er ejeren eller en leder i kommercielle private virksomheder, da det handler om 

erhvervsklimaet, rammebetingelser og tilfredsheden med Svendborg Kommunes erhvervstilbud, hvor det som regel kun er ejer eller en leder, der er 

beslutningsdygtige på vegne af virksomheden. Offentlige organisationer og virksomheder, samt holdingselskaber indgår ikke i målgruppen. For yderligere at sikre, 

at der kun inddrages kommercielle privat virksomheder, er det kun CVR og P. numre med virksomhedsformerne aktieselskab, anpartsselskab, 

enkeltmandsvirksomhed, interessentselskab, iværksætterselskab eller personlig mindre virksomhed, der indgår.

Tilfredshedsundersøgelsen er udsendt til virksomhederne via e-Boks på vegne af Svendborg Kommune og er gennemført i perioden 27. maj til 20. juni 2019. På 

den måde er der sørget for, at alle virksomheder har modtaget invitation til undersøgelsen og alle kan deltage på lige vilkår. Der er sendt to breve via e-Boks: en 

invitation og en påmindelse til dem, som ikke svarede på første henvendelse. Dernæst er der fulgt op med telefoniske interview til nogle af de virksomheder, som 

ikke besvarede den elektroniske henvendelse. Det er gjort specifikt til brancher, som i første omgang i onlineundersøgelsen var underrepræsenteret i den samlede 

indsamlingsstatus.

Modellen kaldes mixed-mode, da den mixer to dataindsamlingsmetoder (online og telefon). Det giver den bedste repræsentativitet og samtidig en højere 

svarprocent. Modellen med mixed-mode dataindsamling skitseres på denne måde:

Antal svar

Der er opnået 760 svar fra Svendborgs 4.744 virksomheder, hvilket anses for at være ganske flot i virksomhedsundersøgelser. Det giver en svarprocent på 16% og 

en statistisk usikkerhed på +/- 3,3 %-point, når populationen er kendt. Det anses tillige for at være en lav usikkerhed i spørgeskemaundersøgelser. Enkelte personer 

har svaret flere gange, da de har flere virksomheder i kommunen. Det drejer sig om 27 personer. Alle deres svar indgår, da det handler om få personer og ikke har 

nogen signifikant effekt på resultaterne, hvis deres ekstrasvar udelades. 

Metodik – dataindsamling og antal svar

1. Invitation

(første touchpoint)

Levetid: 1 uge

2. Påmindelse

(andet touchpoint)

Levetid: 1 uge

3. Telefonisk 
opfølgning

(tredje touchpoint)

Levetid: 2-3 uger
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Repræsentativitet i tilfredshedsundersøgelsen er vigtigt for Svendborg Kommune, da det ønskes, at alle brancher høres ligeligt og repræsentativt. Det er styret ved 

at følge populationens fordeling i alle brancherne (for alle virksomhederne). Danmarks Statistik registrerer løbende antal virksomheder fordelt på ”10’er gruppen” (fra 

CVR-registeret), dvs. fordelingen på tværs af 10 hovedbrancher (grupper). Ved at følge den i dataindsamlingen, opnås en statistisk valid og stærk undersøgelse, 

som er repræsentativ på branchefordelingen for virksomhederne i Svendborg Kommune. 

Sammen med mixed-mode dataindsamlingen, er der med branchefordelingen opnået næsten perfekt repræsentativitet i tilfredshedsundersøgelsen. For at ramme 

fordelingen helt præcist med 100%, er data efterfølgende vejet med små vægte for at justere de sidste marginaler på plads. Vægtene fremgår herunder af tabellen 

over antal svar pr. branche. En vægt under 1 betyder, at branchen vejes ned (der er for mange interview) og branchen skal ”fylde mindre” for ikke at over-

repræsentere og dominere i resultaterne. Normalt anses vægte mellem 0,5 og 2, som acceptable. I tilfredshedsundersøgelsen ligger de fleste grupper i et interval 

mellem blot 0,89 og 1,15, som må anses for beskedne vægte.

Målgruppen er kommercielle private virksomheder, men få virksomheder ligger dog i branchekode 9. Offentlig administration m.v. Da de har en af førnævnte 

virksomhedsformer indgår de derfor i undersøgelsen, men er, som det kan ses, kun i begrænset omfang. Alle andre offentlige ikke-kommercielle 

virksomheder/organisationer indgår ikke.

Af analysemæssige hensyn og for overblikkets skyld lægges brancherne nr. 5, 6 og 7 sammen, da de dels er mindre brancher dels nært beslægtede. Det samme 

gøres for nr. 8, 9 og 10 og samles i branchen liberale erhverv. Industri fremstår derfor som den mindste branche, men består alene, da den ikke er nært beslægtet 

med andre brancher.

Metodik – repræsentativitet

BRANCHEREPRÆSENTATIVITET

A rbejdsst eder ef t er  b ranche ( D B 0 7 10 - grp .)  i  Svendborg  Kommune Antal Pct. Antal Pct. Vægt

1. Landbrug, skovbrug og fi skeri 577 12,2% 103 13,55% 0,90

2. Industri 311 6,6% 55 7,24% 0,91

3. Bygge og anlæg 394 8,3% 71 9,34% 0,89

4. Handel  og transport 1105 23,3% 170 22,37% 1,04

5. Information og kommunikation 257 5,4% 44 5,79% 0,94

6. Finans iering og fors ikring 322 6,8% 45 5,92% 1,15

7. Ejendomshandel  og udlejning 464 9,8% 72 9,47% 1,03

8. Erhvervsservice 944 19,9% 141 18,55% 1,07

9. Offentl ig adminis tration, undervisning og sundhed 40 0,8% 10 1,32% 0,64

10. Kultur, fri tid og anden service 330 7,0% 49 6,45% 1,08

TOT Erhverv i alt 4744 760
Kilde: Danmarks Stat ist ik og CVR-registeret

Svar i  ti l fredshedsundersøgelsenAl le vi rksomheder
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Metodik – én samlet score

Tilfredshedsundersøgelsen skal blandt andet resultere i én samlet score, som er beregnet ved indeksering og vejning af samtlige svar. Beregningsmodellen til en 

samlet score er konstrueret ved at tage hvert tilfredshedsområde i spørgeskemaet og omregne hvert gennemsnit til en indeksscore. Det sker ved først at indeksere 

gennemsnittet til et tal mellem 0 og 100. Herefter er hvert område tillagt en vægt idet hvert område ikke skal indgå med samme vægt i den endelige beregning. Fx 

skal tilfredshed i alt veje (fylde) mere, end hvert enkelt underområde. Herefter ganges vægten på indekseringen og en endelig vejet indeksscore fremstår ved hvert 

område. Det er valgt at tilegne underområderne en vægt på 3,5%. Tilfredshed i alt er størst (”tungest”) med 25%. Image fylder 7%, mens loyalitet fylder 5%.

Ved at sammenlægge af alle vejede indeksscorer fremkommer én samlet score mellem 0 og 100. I tilfredshedsundersøgelsen for 2019 er scoren på 53,3. Alle 

tilfredshedsområder opnår positive indeksscorer på nær loyalitet. Med en negativ score, trækker loyalitet den samlede score en smule ned med -1,8.

Udsagn (alle underområder, samt generelle områder)
Opnået gennemsnit 

på svarskala

Indeksering 

af 

gennemsnit 

(0-100)

Vægt
Vejet 

indeksscore

1.1 Erhvervsservice og erhvervsfremme herunder vejledning og sparring 3,5 63 3,5% 2,2
1.2 Iværksætteri herunder virksomhedsetablering og tilflytning 3,6 66 3,5% 2,3

1.3 Henvisning til privat rådgivning hhv. offentlig hjælp (Erhvervshus, EKF, Innovationsfonden osv.) 3,1 53 3,5% 1,8

1.4 Fremtidsfabrikken, Medstrøm, ShareFifty5 eller Styrket Erhverv i Gadeplan 4,0 76 3,5% 2,7
2.1 Jobcenter til rekruttering 3,4 61 3,5% 2,1
2.2 Jobcenter til fastholdelsesindsats og udbetaling af sygedagpengerefusion 3,7 69 3,5% 2,4
2.3 Samarbejde mellem skoler/uddannelser 3,6 66 3,5% 2,3
3.1 Byggesagsbehandling 2,8 45 3,5% 1,6
3.2 Køb/salg af erhvervsjord 3,3 57 3,5% 2,0
3.3 Fysisk planlægning, herunder kommuneplaner og lokalplaner 2,9 48 3,5% 1,7
4.1 Sagsbehandling vedrørende natur 3,0 51 3,5% 1,8
4.2 Miljøgodkendelser 3,0 50 3,5% 1,7
5.1 Eksisterende infrastruktur i kommunen (veje, offentlig transportmuligheder osv.) 3,0 50 3,5% 1,8
5.2 Parkering, herunder håndværkerparkering 2,5 37 3,5% 1,3
6.1 Udbudsprocesser 3,1 52 3,5% 1,8
6.2 Lokale leverandørers mulighed for at byde på kommunale opgaver 3,2 56 3,5% 2,0
6.3 Rettidig betaling 3,8 69 3,5% 2,4
6.4 Lærlingeklausul 3,7 68 3,5% 2,4
7. Tilfredshed i alt 3,4 60 25% 14,9
8. Imageopfattelse 3,2 55 7% 3,9

9. Loyalitet (positiv omtale) (beregnes som NPS score mellem -100 og 100) -35 -35 5% -1,8

53,3Samlet vejet tilfredshedsscore mellem 0 og 100

Beregningsmetodik til opnåelse af én score
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Baggrund om deltagende virksomheder

De deltagende virksomheder i tilfredshedsundersøgelsen repræsenterer et bredt udsnit af alle aktive virksomheder i Svendborg Kommune i 2019. Diagrammerne 

viser bredden af virksomhedernes størrelse (antal ansatte), alder, internationalisering (eksportaktiv) og brancheforhold.

45%

24%

11%

12%
7%

Antal ansatte

Ingen ansatte

1-2 ansatte

3-5 ansatte

6-20 ansatte

Over 20 ansatte

I gennemsnit

6,8
ansatte

20%

26%
54%

Alder

0-3 år

4-10 år

+10 år

I gennemsnit

15,6
år

11%
9%

4%

76%

Eksport

Over 10 % af
omsætningen

Under 10 % af
omsætningen

Som underleverandør
(har ikke direkte
eksport)

Ingen eksport/sælger
kun i Danmark

Anm.: Virksomhederne er defineret som eksportaktive i analysen, hvis deres eksportandel er mere end 
10% af omsætningen. Dermed er virksomhedens mindset mere internationalt orienteret, end 
virksomheder med kun lidt eller ingen eksport. Dette niveau er lignende Danmarks Statistiks definition af 
egentlig eksporterende virksomheder.

12%
7%

8%

23%22%

28%

Branche

1. Landbrug og fiskeri

2. Industri og
fremstilling

3. Bygge og anlæg

4. Handel og transport

5. IKT, Finans og
Ejendom

6. Liberale erhverv og
service
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Bilag A: frekvenstabeller
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Tilfredshed med 1. Erhvervsservice og virksomhedsvejledning og 2. Arbejdskraft
Fordeling på fempunktsskala

Dette bilag viser hvordan virksomhedernes svar fordeler sig på fempunktsskalaen de har svaret på, til følgende hoved- og underområder:

1. Erhvervsservice og virksomhedsvejledning

2. Arbejdskraft

Bilag A

1%

3%

7%

4%

3%

4%

12%

6%

41%

27%

29%

33%

39%

47%

34%

40%

15%

19%

18%

17%

Samarbejde mellem
skoler/uddannelser

Jobcenterets
fastholdelsesindsats og

udbetaling af
sygedagpengerefusion

Jobcenter til rekruttering

Samlet arbejdskraft

Hvad er din tilfredshed med følgende områder i Svendborg Kommune?

Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds

Antal svar: 134

3%

9%

6%

4%

6%

4%

13%

6%

12%

9%

17%

45%

33%

31%

31%

39%

24%

29%

36%

32%

37%

9%

26%

17%

22%

Fremtidsfabrikken, Medstrøm,
ShareFifty5 eller Styrket Erhverv i

Gadeplan

Henvisning til privat rådgivning
hhv. offentlig hjælp (Erhvervshus,

EKF, Innovationsfonden osv.)

Iværksætteri herunder
virksomhedsetablering og

tilflytning

Erhvervsservice og
erhvervsfremme herunder

vejledning og sparring

Samlet erhvervsservice og
virksomhedsvejledning

Hvad er din tilfredshed med følgende områder i Svendborg Kommune?

Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds

Antal svar: 86
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Tilfredshed med 3. Byg og 4. Miljø og Natursag
Fordeling på fempunktsskala

Dette bilag viser hvordan virksomhedernes svar fordeler sig på fempunktsskalaen de har svaret på, til følgende hoved- og underområder:

3. Byg

4. Miljø og Natursag

21%

14%

18%

13%

14%

14%

30%

38%

34%

20%

21%

21%

16%

12%

14%

Miljøgodkendelser

Sagsbehandling
vedrørende natur

Samlet miljø og natursag

Hvad er din tilfredshed med følgende områder i Svendborg Kommune?

Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds

Antal svar: 54

Bilag A

16%

10%

25%

17%

18%

11%

21%

16%

35%

35%

16%

29%

22%

30%

27%

26%

10%

14%

12%

12%

Fysisk planlægning,
herunder

kommuneplaner og
lokalplaner

Køb/salg af erhvervsjord

Byggesagsbehandling

Samlet byg

Hvad er din tilfredshed med følgende områder i Svendborg Kommune?

Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds

Antal svar: 133
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Tilfredshed med 5. Vej og Parkering og 6. Udbud og Salg
Fordeling på fempunktsskala

Dette bilag viser hvordan virksomhedernes svar fordeler sig på fempunktsskalaen de har svaret på, til følgende hoved- og underområder:

5. Vej og Parkering

6. Udbud og Salg

38%

12%

25%

7%

17%

12%

26%

37%

31%

27%

27%

27%

2%

7%

5%

Parkering, herunder
håndværkerparkering

Eksisterende infrastruktur
i kommunen (veje,

offentlige
transportmuligheder osv.)

Samlet vej og parkering

Hvad er din tilfredshed med følgende områder i Svendborg Kommune?

Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds

Antal svar: 46

5%

5%

12%

7%

7%

10%

8%

22%

27%

17%

29%

20%

17%

27%

23%

21%

40%

27%

30%

30%

35%

27%

21%

9%

23%

Lærlingeklausul

Rettidig betaling

Lokale leverandørers
mulighed for at byde på

kommunale opgaver

Udbudsprocesser

Samlet udbud og salg

Hvad er din tilfredshed med følgende områder i Svendborg Kommune?

Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds

Antal svar: 95

Bilag A
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7. Tilfredshed i alt og 8. Imageopfattelse
Fordeling på fempunktsskala

Bilaget viser hvordan virksomhedernes svar fordeler sig på fempunktsskalaen de har svaret til 7. Tilfredshed i alt og til 8. Imageopfattelse af Svendborg Kommune.

4%

4%

15%

8%

45%

43%

29%

37%

7%

8%

Hvad er din samlede
opfattelse af Svendborg

Kommunes image?

Hvad er din tilfredshed i
alt med Svendborg

Kommune?

Tilfredshed i alt og Imageopfattelse

Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds

Antal svar: 760

Bilag A
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