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Stikprøvestørrelse

Undersøgelsens resultater 
bygger på 495 besvarelser fra 

virksomheder i Roskilde 
Kommune. Det betyder, at 9% af 
de adspurgte virksomheder har 

svaret på spørgeskemaet.

Indhentning af data

Undersøgelsen og analysen af 
resultaterne er lavet af Thulstrup 

Research på vegne af 
Erhvervsforum Roskilde i 

september 2021.

Formål og baggrund

Erhvervsforum Roskildes formål med denne undersøgelse har været, at gennemføre en analyse af erhvervslivets vilkår i Roskilde Kommune. Resultaterne skal bruges som et 
væsentligt grundlag i det strategiske samarbejde med Roskilde Kommune og Roskilde Kommunes erhvervsvirksomheder.
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Roskilde Kommunes erhvervsklima overblik
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IMAGE

Kommunen har et image som et 

sted, hvor erhvervslivets vilkår 
generelt er gode
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ERHVERVSVENLIGHED

Hvor tilfreds er du alt i alt med 

Roskilde Kommunes 
erhvervsvenlighed?
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Hvor tilfreds er du generelt med 

Kommunens rammevilkår for 
erhvervslivet?

4.4
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infrastrukturen i Roskilde 
Kommune samlet set?
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Med en gennemført sag indenfor 

de seneste 3 år, hvor tilfreds er du 
med sagsbehandlingen?
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DIALOG

Hvor god er Roskilde Kommune til 

inddragelse og dialog med 
erhvervslivet?



Erhvervsvenlighed

Hvordan er erhvervsvenligheden i Roskilde 
kommune? 

• Der har været en stigning på 7% i antallet der er tilfredse med 

erhvervsvenligheden

• Næsten halvdelen finder at Roskilde Kommune er erhvervsvenlig 

• 32% udtrykker utilfredshed

• Ligesom der har været en stigning i antallet af tilfredse, har der 
været en stigning i antallet af utilfredse. Dog ikke ligeså stor en 
stigning.

Side 4 af 20

45,4%

23,8%

30,8%

48,5%

19,1%

32,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Tilfreds (5-7) Neutral (4) Utilfreds (1-3)

Hvor tilfreds er du alt i alt med Roskilde kommunes 
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Citater fra besvarelserne:

• ” Erhvervsforum kommer med rigtig mange gode initiativer, og det er i høj 
grad Erhvervsforum, som er med til at gøre Roskilde Kommune til en 

attraktiv erhvervskommune. Det er ikke bare jeres mange kursustilbud, 
netværksmøder m.v. det er også den virksomhedsguide i har lavet med 

portrætter af alle virksomhederne. Og så er i altid i medierne med rigtig 
mange positive historier.”

• ” Roskilde er for små lokale firmaer som sælger til andre små lokale 

firmaer. Der er ingen eksport støtte eller initiativer for eksporterende 
virksomheder.”

• ” Kommunens erhvervsafdeling og ”one point of entry” fungerer ganske 
tilfredsstillende.”



Har virksomhedernes størrelse eller anciennitet i 
Roskilde Kommune betydning for vurderingen af 

erhvervsvenligheden? 

• Virksomheder med lavest anciennitet i Roskilde Kommune har 

den højeste tilfredshed 

• Måske et udtryk for at der er flere tiltag for nyetablerede 
virksomheder/iværksættere end for ældre virksomheder

• Måske er det udtryk for at nogle yngre virksomheder har lavere 
forventninger – ikke stiller lige så store krav til deres kommune 
som de ældre virksomheder
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Citater fra besvarelserne:

• ” Erhvervsforum kommer med rigtig mange gode initiativer, og det er i høj 
grad Erhvervsforum, som er med til at gøre Roskilde Kommune til en 

attraktiv erhvervskommune. Det er ikke bare jeres mange kursustilbud, 
netværksmøder m.v. det er også den virksomhedsguide i har lavet med 

portrætter af alle virksomhederne. Og så er i altid i medierne med rigtig 
mange positive historier.”
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Image

Er Roskilde Kommune et sted, hvor 
erhvervslivets vilkår generelt er gode?

• 42% af de virksomheder som har taget stilling til Roskilde 

Kommunes image er enige i at Roskilde Kommune er et sted, 
hvor erhvervslivets vilkår generelt er gode. 

• Samlet er gennemsnittet 4,1.

• 35,8% er uenige i forhold til 2020

Citater fra besvarelserne:

• ” Jeg driver virksomhed i 11 kommuner, og i den sammenhæng er Roskilde 
bestemt ikke bagud når det kommer til inddragelse af erhvervslivet.”

• ” Generelt synes jeg Roskilde er alt for usynlige rent erhvervspolitisk. Efter 
min mening er der alt for ensidigt fokus på oplevelsesindustrien med 

Roskilde festival i centrum.”
• ” Roskilde er en fin by at bo i, men en af de vanskeligste kommuner i 

Danmark at arbejde i. Forvaltningen styrer langt hen ad vejen politikerne.”
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Erhvervsklima - Rammevilkår

Virksomhederne er blevet bedt om at vurdere 
rammevilkårene for at drive virksomhed i 
Roskilde Kommune

• 46% er overordnet tilfreds med Roskilde Kommunes 
rammevilkår

• Igen bemærkes en høj andel af utilfredse her på 33%
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rammevilkår for erhvervslivet?
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Citater fra besvarelserne:

• ” Jeg er lokal malermester og synes at det er forkert med rammeaftaler 
hvor alt arbejde automatisk går til den der har vundet aftalen. Det er fint 

med de større opgaver men de små vedligeholdelser og 
reparationsarbejder kunne med fordel blive udført af os små lokale 

håndværkere, hvilket ville give kommunerne en besparelse samt holde 
gang i de lokale selvstændige.”



Har virksomhedernes størrelse eller anciennitet i 
Roskilde Kommune betydning for vurderingen af 

rammevilkår? 

• Virksomheder med lavest anciennitet i Roskilde 
Kommune har den højeste tilfredshed med 
rammevilkårene

• Virksomheder som har været bosiddende i Roskilde 
Kommune i over 10 år har en højere tilfredshed på 
rammevilkårene end i 2020
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Citater fra besvarelserne:

• ” Kom ind i kampen - I forhold til rammevilkår for at drive virksomhed i 
Roskilde, er Erhvervsforum fuldstændig anonym.”

Erhvervsklima - Rammevilkår
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Hvordan er erhvervsklimaet i Roskilde 
Kommune? - Infrastruktur

• Over halvdelen af virksomhederne i Roskilde Kommune er 
tilfredse med infrastrukturen

• Gennemsnittet for den samlet kommunale infrastruktur 
er 4,4 og de enkelte infrastruktur elementer ligger tæt op 
ad

• Mobil- og bredbåndsdækning scorer lidt højere tæt fulgt 
af Forsyning
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Citater fra besvarelserne:

• ” Det ville være dejligt hvis der kom fibernet i centrum af Roskilde, f.eks. i 
Skomagergade.”

• ” Efter der er åbnet Bauhaus og andre forretninger i "vores" område, kan 
vores kunde ikke kommer til og fra vores værksted på Metalvej. De bliver 

ramt på deres køre/hviletid med det resultat at de vælger andre 
værksteder uden for Roskilde.”

Erhvervsklima - Infrastruktur
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Har virksomhedernes størrelse eller anciennitet i 
Roskilde Kommune betydning for vurderingen af 

infrastruktur? 

• Igen er der generel større tilfredshed blandt de mest 
nyetablerede virksomheder i Roskilde Kommune
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Citater fra besvarelserne:

• ” Erhvervsforum bør være mere aggressive overfor kommunen når det 
handler om infrastruktur i byen. Nye p-regler i midtbyen er en katastrofe, 

Industrivej er et helvede, ændret Københavnsvej har gjort trafikken endnu 
ufremkommelig i myldretiden - vejen er projekteret som 4-spors og det 

burde have været bibeholdt. 7 lyskryds fra Vor Frue til stationen (2,5km 
strækning) bremser al trafik. Motorvejstilkørsler både af Køgevej og 
RIngstedvej burde have været bibeholdt som højresving i stedet for skulle 

krydse vejen.”

• ” Generelt godt tilfreds med både at have virksomhed og bo i byen. 
Infrastrukturen er dog enormt dårligt planlagt, og der er ikke taget højde 
for den ekstra trafik det for eksempel har givet ude omkring Bauhaus og 

de andre store butikker derude. Der burde være lavet motorvejstilkørsel 
eller en anden vej ind/ud end den meget lille industrivej.”
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Arbejdskraft

Har virksomhederne i Roskilde en forventning om 
mangel på arbejdskraft indenfor de kommende 6 

måneder?

• Størstedelen af virksomhederne forventer fortsat ikke at 
mangle arbejdskraft de næste 6 måneder. 

• Manglen på arbejdskraft er stadig spredt mellem alle 
uddannelsesniveauer
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Citater fra besvarelserne:

• ” Vi har haft problemer i forhold til ansat i flexjob. Kommunen orienterer 
ikke virksomheden omkring de lønmæssige udfordringer, der er ved at 

ansætte en ansat i flexjob. Der er ikke meget hjælp at hente, når en ansat 
i flexjob bliver syg igen, så "hænger" virksomheden på personen.” 

Sammentælling kan godt være mere end 100%, da en virksomhed godt kan 
vælge mere end en type arbejdskraft.



Arbejdskraft

Brug af ordninger til anskaffelse af arbejdskraft

• Over 8 ud af 10 virksomheder har ikke brugt Jobcenteret til at 

anskaffe arbejdskraft

• 23% af virksomhederne er åbne for at anvende arbejdskraft ved 
hjælp af f.eks. Fleksjob, løntilskud m.v.

• Jobcenter-indsatsen i Roskilde Kommune bør derfor overvejes og 
eksempelvis kunne mere markedsføring af jobcentrene gavne.

• Af de virksomheder der allerede har brugt Jobcentret, siger 49%, 
at de vil benytte dem igen – et fald i forhold til 2020, hvor 60% 
gerne ville benytte jobcenteret igen.
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Citater fra besvarelserne:

• ” Er der en særlig afdeling i Roskilde Kommune man kan kontakte, hvis 
man skal rekruttere medarbejdere?” 

• ” Roskilde er for små lokale firmaer som sælger til andre små lokale 

firmaer. Der er ingen eksport støtte eller initiativer for eksporterende 
virksomheder.” 



Dialog og inddragelse

Dialog og inddragelse med erhvervslivet

• I undersøgelsen er virksomhederne blevet spurgt om, 
hvor gode politikerne og den kommunale forvaltning er til 
inddragelse og dialog med erhvervslivet.

• Dialog og inddragelse er samlet set det område der får 
den laveste bedømmelse i hele undersøgelsen.

• Ses der på de kommentarer som er givet, så peges der på 
alt fra kommunikation i forbindelse med 
trafikomlægninger, sagsbehandling og generel omtale i 
medierne.

• Den kommunale forvaltning er faldet siden 2020
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Citater fra besvarelserne:

• ” Ønsker meget mere konstruktiv dialog med sagsbehandlerne. Det er for 
nemt bare at afvise en sag uden forsøg på løsning.”
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Private leverandører – kommunale udbud

Er det nemt at komme i betragtning som 
leverandør af kommunale udbud?

• Kun 5% af dem der har deltaget i denne undersøgelse 
har deltaget i et kommunalt udbud de seneste 3 år.

• 4 ud af 10 mener det er nemt at komme i betragtning 
som leverandør, hvilket er en stigning i forhold til 2020 

• Blandt dem der har deltaget i kommunalt udbud synes 
over halvdelen at det er svært at komme i betragtning

• Til gengæld betaler kommunen for det meste til tiden
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Citater fra besvarelserne:

• ” Når man ser hvem der eksempelvis får de synlige ordrer på 
anlægsopgaver er der en meget påfaldende mangel på variation i hvem 

der vinder kommunens opgaver.”
• ” Det giver et dårligt erhvervsklima, når Roskilde kommune ikke vil sætte 

flere opgaver i udbud til private virksomheder. Det er svært som konsulent 
at få benene indenfor. Jeg er aldrig blevet kontaktet af Roskilde kommune 
som virksomhed, så jeg ved ikke, hvad de kan hjælpe med - derfor meldte 

jeg mig ind i Erhvervsforum.”
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Sagsbehandling

Har sagsbehandlingen været nem?

Undersøgelsen har også set på den kommunale sagsbehandling. 

Spørgsmålet var: ” Har din virksomhed i de forløbne 3 år haft en sag 
eller henvendelse, der er blevet behandlet af kommunen?”

130 af de deltagende 495 virksomheder har indenfor de sidste 3 år 
haft en sag der er blevet behandlet af forvaltningen. 

• På alle 9 områder er resultatet dårligere end i 2020

• Mens de fleste områder lå over 4,0 i 2020, er det kun betjening 
der opnår det i 2021.
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Tilfredshed med sagsbehandling

2020 2021

Citater fra besvarelserne:

• ” Ønsker meget mere konstruktiv dialog med sagsbehandlerne. Det er for 
nemt bare at afvise en sag uden forsøg på løsning.

• ” Kommunens erhvervsafdeling og udgangspunktet med one point of 
entry fungere ganske tilfredsstillende.”

• ” Et skilt på butiksruden skal godkendes af kommunen. Det gør Roskilde 
som en byggesag og man får aldrig svar.”



Roskilde Kommunes erhvervsklima

- Kan det gøres bedre?
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SAGSBEHANDLING

Hvis undersøgelsen skal udpege et enkelt område, hvor en indsats kan påvirke 
image og erhvervsvenlighed, så er det sagsbehandling. 

Ikke alene er det med en score på 3.5 det lavest bedømte område, det er også det 
eneste område som er gået markant tilbage fra 4.0 i 2020.

• I 2020 fik sagsbehandlingen en score på 4.0 ud af 7 mulige. Den er i 2021 faldet 

til 3.5.
• Sagsoverdragelse med 3.1 og effektivitet med 3.4 ud af 7 mulige er de områder 

som scorer lavets. 
• Bedst vurderes betjeningen med 4.0 og medarbejdernes kompetencer med 3.9 

men også disse områder er gået tilbage i forhold til 2020.

• Områderne information (3,5), tilgængelighed (3,7), engagement (3,6) og sparring 
& vejledning (3,5) placere sig alle på eller lige over gennemsnittet på 3.5.

Hvis man er i stand til at løfte tilfredsheden med kommunens sagsbehandling, så 
viser undersøgelsen, at hele resultatet kan løftes og ikke mindst områderne som 

erhvervsvenlighed og image vil blive forbedret.

DIALOG

Politikkerne har fastholdt niveauet fra sidste år på 3.6 
mens forvaltningen er gået tilbage til 3.4 ud af 7 mulige.

Igen i år peger undersøgelsens data på 2 områder, man 
med fordel kan gøre noget ved:

• De virksomheder, der har haft en sag med 

kommunen, giver en markant lavere score på dialog. 
At der er sket en tilbagegang i scorerne på både 
dialog og sagsbehandling viser denne sammenhæng. 

• Kommentarer afgivet i forbindelse med 
undersøgelsen peger på, at når der sker midlertidige 

eller varige ændringer i infrastrukturen, så skal man 
være bedre til at kommunikere ikke kun til de direkte 
berørte, men også til dem der bliver indirekte berørt. 

UDBUD

Ca. 5% af de deltagende virksomheder har 
deltaget i et udbud de seneste 3 år. Det er 

markant færre end i 2020. Af dem, der har 
budt på de kommunale opgaver synes 6 ud 
af 10 at det er svært at komme i betragtning 
som leverandør. 

• Undersøgelsens resultat og kommentarer 
peger på, at man med fordel kunne opdele 
store udbud i mindre.

• At man kunne decentralisere indkøbene til 
mindre enheder.

• At man kunne benytte indkøb efter 
godkendelsesordningen i stedet for 
udbudsprocesser.

• At man skulle blive bedre til at informere 
om kommunale indkøb –afholde 

informationsmøder.



Kendskab til Erhvervsforum Roskilde

Hvordan er kendskabet af Erhvervsforum 
Roskilde i kommunen og omegn?

• En kendskabsgrad på 70% er højt. Til sammenligning 
havde Erhvervshus Sjælland i sin kendskabsanalyse i 
2020 en kendskabsgrad på 34%*

• Af dem siger 29% at de kender Erhvervsforum Roskilde 
godt
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Citater fra besvarelserne:

• ” Der udføres et godt arbejde med et bredt udsnit af netværks 
arrangementer - ofte med gode faglige indlæg.”

• ” Jeg synes, at Erhvervsforum Roskilde løfter deres opgave på fornem vis. 
Den støtte, der ydes til nystartede virksomheder, er stor - og vigtig for 

virksomhedernes mulighed for at blomstre.”
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Hvor godt kender du Erhvervsforum Roskilde?

* Kendskabsanalyse af erhvervshusene, Erhvervsstyrelsen. 19.11.2020 (https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2021-01/Kendskab%20til%20erhvervshusene%20-%20Pluss-rapport%20-%201.0%20%28002%29.pdf)

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2021-01/Kendskab%20til%20erhvervshusene%20-%20Pluss-rapport%20-%201.0%20%28002%29.pdf


Kendskab til Erhvervsforum Roskilde

Hvordan tilfredsheden med Erhvervsforum 
Roskilde i kommunen og omegn?

• 6 ud af 10 er tilfredse

• 7 ud af 10 medlemmer af Erhvervsforum Roskilde er tilfredse

• Som det fremgår af citaterne under rammevilkår og infrastruktur går en del 
af kritikken på at Erhvervsforum ikke er kritisk nok overfor kommunen
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Citater fra besvarelserne:

• ” Som første gangs iværksætter har Erhvervsforum Roskilde været helt 
uundværlige! fantastisk sparring, fantastisk drive, og fantastiske 

mennesker. Jeg har fået vejledning, sparring og deltaget i rigtig gode 
workshops og oplæg, som har gjort mig bedre stillet i forhold til at springe 

ud som selvstændig. Og netværket er nu den fedeste støtte og bedste 
støtte!.”

• ” Jeg har kun positivt at sige om Erhvervsforum Roskilde. De gør er 
fortrinligt arbejde, som kan være svært at gøre efter.”

• ” Keep up the good work! Er glad for at læse de gode erhvervshistorier i 
Business Roskilde. Det er vigtigt at tale vores lokale erhvervsklima op.”
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Beskrivelse af undersøgelsesmetode

• Dataindsamlingen er gennemført ved online spørgeskemaer sendt til Virksomheder i Roskilde Kommune. E-mail/mobilnummer basen er tilvejebragt via udtræk fra CVR 

registret. Der er sendt e-mails og sms’er til lidt over halvdelen af universet.
• Universet er defineret som cvr-numre i Roskilde Kommune, hvor vi har fjernet en del branchekoder og fratrukket holdingselskaber. Gennemførelsesprocent er på 9% og 

vurderes til at være tilfredsstillende, fordi der er inviteret respondenter/cvr-numre, som ikke er relevante for denne undersøgelse og som derfor har valgt ikke at svare

• Vi har til sammenligning med sidste år opnået en lavere svarprocent. Det skyldes blandt andet, at vi har sendt ud til en større sample med CVR numre, som ikke har nogen 
ansatte. Der er mange cvr numre, hvor der ikke reelt er en erhvervsvirksomhed bag. Derfor skal svarprocenten ses i lyset af det univers. Vi bør overveje om vi kan lave en 

sample næste år som er tættere på det rigtige univers
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Antal Andel

Reelle invitationer* 5.549 100%

Ønskede ikke at 

medvirke
379 7%

Afbrudte 223 4%

Ikke klikket på link 4.452 80%

Gennemførte 495 9%

Gennemsnitligt tog det respondenterne 4:36 min (median = 3:35 min) at 
besvare spørgeskemaet
* Oprindeligt 6.179 invitationer, men 10,2% e-mails kom retur

Branchegrupper Roskilde Univers Email/ Mobil Gennemførte

# % # % # %

Landbrug, skovbrug og fiskeri 296 2% 296 3% 228 4% 19 3,8%

Industri, råstofindvinding og 
forsyningsvirksomhed

579 4% 536 6% 331 5% 31 6,3%

Bygge og anlæg 949 7% 871 9% 546 9% 30 6,1%

Handel og transport 2.031 15% 1.851 20% 1.194 19% 78 15,8%

Information og kommunikation 744 5% 694 8% 466 8% 56 11,3%

Finansiering og forsikring 2.259 16% 578 6% 116 2% 9 1,8%

Ejendomshandel og udlejning 943 7% 78 1% 20 0% 3 0,6%

Erhvervsservice 2.261 16% 2.026 22% 1.408 23% 126 25,5%

Offentlig administration, 
undervisning og sundhed

1.436 10% 547 6% 445 7% 41 8,3%

Kultur, fritid og anden service 2.239 16% 1.752 19% 1.425 23% 102 20,6%

Total 13.616 100% 8.905 100% 4.766 100% 495 100,0%
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