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1. Baggrund 
IMPAKT ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet har i perioden december 2018 – marts 
2019 gennemført en analyse af rammebetingelser for virksomheders vækst og udvikling i Aalborg Kommune. 
Analysen er en opfølgning på en tilsvarende analyse gennemført i første halvår 2016 og iværksat på foran-
ledning af Aalborg Byråd.  

Dette notat beskriver undersøgelsens metode.  

Undersøgelsen belyser hvordan virksomhederne vurderer rammebetingelsernes betydning for deres vækst 
og udvikling, og hvor tilfredse virksomhederne er med de pågældende rammebetingelser.  

Der fokuseres i analysen på 13 forskellige rammebetingelser: 

1. adgang til motorvej, 
2. adgang til jernbane,  
3. adgang til flytransport, 
4. adgang til skibstransport, 
5. en god digital infrastruktur som f.eks. hurtigt internet og bredbånd, 
6. muligheder for at tiltrække arbejdskraft med de rette kompetencer, 
7. muligheder for samarbejde med universitet og andre videninstitutioner (f.eks. GTS-institutter), 
8. muligheder for at deltage i erhvervsrelaterede klynge- og netværkssamarbejder, 
9. kommunale rådgivningstilbud i forbindelse med virksomhedsopstart, -drift og –udvikling, 
10. den kommunale betjening af virksomheder, eksempelvis i forbindelse med tilladelser eller formidling 

af arbejdskraft, 
11. de kommunale velfærdsydelser i form af eksempelvis børnepasningsordninger, skoleforhold og fri-

tidstilbud, 
12. niveauet for grundskyld og kommunale afgifter (f.eks. i form af byggesagsgebyrer), 
13. kommunens opkrævning af dækningsafgift. 

2. Forskelle fra 2016-undersøgelsen 
I 2016-undersøgelsen blev virksomhederne bedt om at forholde sig til hver enkelt rammebetingelse i forhold 
til dennes betydning for henholdsvis (i) virksomhedens nuværende beliggenhed, og (ii) virksomhedens vækst 
og udvikling. Det viste sig, at virksomhederne i høj grad vurderede rammebetingelsernes betydning ens i 
forhold til henholdsvis beliggenhed og vækst og udvikling. Derfor er fokuseres der i den aktuelle undersøgelse 
udelukkende på virksomhedernes vurdering af rammebetingelsernes betydning for vækst og udvikling.  

I 2016-undersøgelsen var adgangen til jernbane, fly- og skibstransport samlet som én rammebetingelse i ét 
spørgsmål. I den aktuelle undersøgelse spørges der særskilt ind til hver af de tre transportformer. I forbin-
delse med en oversigtsfigur, der sammenligner virksomhedernes vurdering af rammebetingelserne i 2016 og 
2019, er de tre spørgsmål dog kombineret til én variabel. I den resterende del af rapporten afrapporteres de 
forskellige transportformer hver for sig. 
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Ud over spørgsmål om vurdering af betydning af samt tilfredshed med de enkelte rammebetingelser inde-
holdt 2016-spørgeskemaet også en række baggrundsspørgsmål om, hvilket år virksomheden flyttede til sin 
nuværende adresse; hvorvidt virksomheden inden for de seneste 2 år har overvejet at flytte hele eller dele 
af virksomheden væk fra Aalborg Kommune; hvor mange fuldtidsansatte der er i den del af virksomheden, 
som respondenten er leder af; samt hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der stammer fra eksport. 
Med undtagelse af spørgsmålet om hvilket år virksomheden flyttede til sin nuværende adresse, er disse bag-
grundsspørgsmål gentaget i den aktuelle undersøgelse. Derudover er der i forhold til 2016-undersøgelsen 
tilføjet nye baggrundsspørgsmål om: 

• Hvorvidt virksomheden er nystartet inden for de sidste 3 år 
• Hvorvidt virksomheden bor helt eller delvist til leje 
• Hvorvidt virksomheden inden for de sidste 2 år har haft problemer med at skaffe lager- og logistikfa-

ciliteter inden for Aalborgs kommunegrænse 
• Hvorvidt virksomheden inden for de sidste 2 år har haft problemer med at skaffe finansiering til 

driftsaktiviteter 
• Hvorvidt virksomheden inden for de sidste 2 år har haft problemer med at skaffe finansiering til 

vækst- og udviklingsaktiviteter 

Det anvendte spørgeskema fremgår af sektion 4. 

3. Data 
Analysen er baseret på telefoninterviews med personer fra ledelsen i 819 virksomheder med adresse inden 
for Aalborg Kommunes grænser.  
 
Telefoninterviewene er gennemført af Jysk Analyse A/S i perioden medio januar 2019 – primo februar 2019. 
Der er i alt opnået kontakt til 1.291 virksomheder, hvoraf 62,8% indvilgede i at deltage i undersøgelsen.1 

Analysen omfatter virksomheder inden for følgende brancher (NACE-koder er angivet i parentes): 
• Transport (490000-539999) 
• Erhvervsservice (690000-759999, 770000-829999) 
• Information og kommunikation (580000-639999) 
• Industri (100000-339999) 
• Hotel og restauration (550000-569999) 
• Handel (450000-479999) 
• Bygge og anlæg (410000-439999) 
• Anden service2 (640000-669999, 683100-683199, 683210-683219, 862300-869999, 881010-881019, 

950000-969999) 
 
 

 

 
1 Mads Ruby, Arturo M. Zayes og Hanne Østergaard (2019), Erhvervsklima Aalborg Kommune, februar 2019 – Metode-
beskrivelse, Jysk Analyse A/S. 
2 Anden service er en blandet kategori af virksomheder inden for eksempelvis personlige serviceydelser (f.eks. frisører), 
ejendomshandel og udlejning, finansiering og forsikring samt privat sundhedspleje (f.eks. tandlæger samt fysio- og er-
goterapeuter). 
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Følgende selskabstyper er inkluderet: 
• Enkelmandsvirksomhed 
• Interessentskab 
• Kommanditselskab 
• Aktieselskab 
• Kommanditaktieselskab/Partnerselskab 
• Anpartsselskab (-forening) 
• Iværksætterselskab 
• Andelsselskab (-forening) 
• Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar 
• Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditaktieselskab 
• Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab 

 

Populationen består af virksomheder inden for ovenstående med mindst 3 ansatte, som er beliggende i Aal-
borg Kommune 

Stikprøven er udvalgt ud fra NN Markedsdata. 
 

Beskrivelse af de deltagende virksomheder 
Baseret på virksomhedernes egne oplysninger beskæftiger de interviewede virksomheder i alt 17.711 fuld-
tidsansatte personer inden for Aalborg Kommune. Ifølge Danmarks Statistik, Den Registerbaserede Arbejds-
styrkestatistik, var der ultimo november 2017 (p.t. det senest tilgængelige år) i alt 63.500 beskæftigede løn-
modtagere inden for private virksomheder i Aalborg Kommune i 2017. Heraf var 18.959 dog deltidsansatte, 
og det er derfor ikke muligt at sammenligne de to tal direkte. Det er dog muligt at konkludere på baggrund 
af tallene, at undersøgelsen dækker mere end 28% af de beskæftigede personer i private virksomheder inden 
for Aalborg Kommunes grænser. 

Figur 1-9 beskriver de deltagende virksomheder i forhold til de inkluderede baggrundsvariable. 

 
Figur 1. Deltagende virksomheder fordelt efter størrelse 
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Figur 2. Deltagende virksomheder fordelt efter branchetilhørsforhold 

 

 

Figur 3. Deltagende virksomheder fordelt efter eksportens andel af omsætningen 
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Figur 4. Deltagende virksomheder fordelt efter hvorvidt de er nystartede inden for de seneste tre år 

 

Figur 5. Deltagende virksomheder fordelt efter hvorvidt de inden for de sidste 2 år har overvejet at flytte hele 
eller dele af virksomheden væk fra Aalborg kommune 
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Figur 6. Deltagende virksomheder fordelt efter hvorvidt de lejer eller ejer deres lokaler og faciliteter 

 

Figur 7. Deltagende virksomheder fordelt efter hvorvidt de inden for de sidste 2 år har oplevet problemer 
med at skaffe lager- og logistikfaciliteter inden for Aalborg Kommunes grænser 
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Figur 8. Deltagende virksomheder fordelt efter hvorvidt de inden for de sidste 2 år har haft problemer med 
at skaffe finansiering til driftsaktiviteter 

  

 

Figur 9. Deltagende virksomheder fordelt efter hvorvidt de inden for de sidste 2 år har haft problemer med 
at skaffe finansiering til vækst- og udviklingsaktiviteter 
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celler (i f.t. eksportorientering), 5x5x4=100 celler (i f.t. størrelse) og 5x5x8=200 celler (i f.t. branchetilhørsfor-
hold). Dette er en udfordring i forhold til at gennemføre X2-tests af den statistiske signifikans af forskelle 
mellem de enkelte grupper, da resultaterne bliver usikre, når der er meget få forventede værdier i enkelte 
celler.3 Derfor er X2-tests foretaget på aggregeret niveau, hvor det antal virksomheder, som har svaret hen-
holdsvis tilfreds/meget tilfreds samt stor/afgørende betydning i forhold til en given rammebetingelse, eller 
utilfreds/meget utilfreds samt stor/afgørende betydning sammenlignes med alle andre svarkombinationer 
under ét i forhold til tilfredshed og betydning.  

På tilsvarende måde er der foretaget signifikanstests på mere aggeregeret niveau i figur 5 og 6 (vedrørende 
eksportorientering og henholdsvis betydning af og tilfredshed med rammebetingelserne) samt figur 8 (virk-
somheder med flytteovervejelser). 

På denne måde minimeres antallet af celler med en forventet værdi på mindre end 5 betydeligt. Der fore-
kommer dog stadig celler med mindre end 5 forventede observationer, i særdeleshed i branchesammenlig-
ninger, ofte fordi der er få virksomheder, som er utilfredse/meget utilfredse med rammebetingelser, som de 
tillægger stor/afgørende betydning. Det er i teksten bemærket, når signifikanstesten er usikker.  

 

 

 
3 Grundreglen er, at den forventede værdi i en enkelt celle skal være mindst 5 for, at X2-testen er pålidelig. 
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4. Spørgeskema 

<< SPØRGSMÅL 1 >> 
 
    Goddag, du taler med ______ fra Jysk Analyse. 
 
    Aalborg Universitet gennemfører i øjeblikket en analyse for Aalborg Kommune, der drejer sig om 
    hvordan virksomhederne i kommunen vurderer forskellige rammebetingelsers betydning for 
    virksomhedens muligheder for vækst og udvikling. 
 
    Din virksomhed er en af de udvalgte, og i den forbindelse vil vi gerne stille nogle spørgsmål 
    til direktøren eller en anden leder i virksomheden. 
 
    Det tager ca. 5-7 minutter at besvare de få spørgsmål. 
 
    Kan du hjælpe mig med at komme i kontakt med jeres direktør eller leder? 
 
    (INT: Få navn på direktør/leder, hvis du laver en aftale, så vi kan spørge direkte næste gang.) 

 
    Vil deltage  
    Nægter  
    Ikke relevant virksomhed  
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 1 i UDVIKLING >> 
 
   I det efterfølgende nævnes en række faktorer, som kan have betydning for virksomhedens 
   vækst og udvikling. 
 
   Hvilken betydning har 
 
   - adgang til motorvej for virksomhedens vækst og udvikling? 
 
   Har det; Ingen betydning, Nogen betydning, Stor betydning eller Afgørende betydning 

 
    Ingen betydning  
    Nogen betydning  
    Stor betydning  
    Afgørende betydning  
    Ved ikke  
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<< SPØRGSMÅL 2 i UDVIKLING >> 
 
   Hvilken betydning har 
 
   - adgang til jernbane for virksomhedens vækst og udvikling? 
 
   Har det ... 

 
    Ingen betydning  
    Nogen betydning  
    Stor betydning  
    Afgørende betydning  
    Ved ikke  
 
 
<< SPØRGSMÅL 3 i UDVIKLING >> 
 
   Hvilken betydning har 
 
   - adgang til flytransport for virksomhedens vækst og udvikling? 
 
  Har det... 

 
    Ingen betydning  
    Nogen betydning  
    Stor betydning  
    Afgørende betydning  
    Ved ikke  
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 4 i UDVIKLING >> 
 
   Hvilken betydning har 
 
   - adgang til skibstransport for virksomhedens vækst og udvikling? 
 
   Har det ...? 

 
    Ingen betydning  
    Nogen betydning  
    Stor betydning  
    Afgørende betydning  
    Ved ikke  
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<< SPØRGSMÅL 5 i UDVIKLING >> 
 
   Hvilken betydning har 
 
   - en god digital infrastruktur som f.eks hurtigt internet og bredbånd 
     for virksomhedens vækst og udvikling? 
 
   Har det ...? 

 
    Ingen betydning  
    Nogen betydning  
    Stor betydning  
    Afgørende betydning  
    Ved ikke  
 
 
<< SPØRGSMÅL 6 i UDVIKLING >> 
 
   Hvilken betydning har 
 
   - muligheder for at tiltrække arbejdskraft med de rette kompetencer 
     for virksomhedens vækst og udvikling? 
 
   Har det ...? 

 
    Ingen betydning  
    Nogen betydning  
    Stor betydning  
    Afgørende betydning  
    Ved ikke  
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 7 i UDVIKLING >> 
 
   Hvilken betydning har 
 
   - muligheder for samarbejde med universitet og andre vidensinstitutioner (f.eks. GTS-institutter) 
     for virksomhedens vækst og udvikling? 
 
   Har det ...? 
 
   (INT: GTS-institutterne er bl.a.: FORCE Technology, Teknologisk Institut m.fl.) 
   (GTS-institutterne har mange års erfaring med at bygge bro mellem forskningsmiljøet og erhvervslivet, 
    så anvendelsen af den eksisterende viden og teknologi kan blive bedre og mere effektiv i det danske  
    erhvervsliv. De bidrager som et samlet system til at øge innovation, produktivitet og vækst i samfundet.) 
 
   (Der er særlig fokus på at hjælpe de små og mellemstore virksomheder til at blive mere innovative  
    og globalt konkurrencedygtige, da de ikke har samme muligheder for på egen hånd at udvikle og  
    implementere ny viden, som store virksomheder ofte har.) 

 
    Ingen betydning  
    Nogen betydning  
    Stor betydning  
    Afgørende betydning  
    Ved ikke  
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<< SPØRGSMÅL 8 i UDVIKLING >> 
 
   Hvilken betydning har 
 
   - muligheder for at deltage i erhvervsrelaterede klynge- og netværkssamarbejder 
     for virksomhedens vækst og udvikling? 
 
   Har det ...? 

 
    Ingen betydning  
    Nogen betydning  
    Stor betydning  
    Afgørende betydning  
    Ved ikke  
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 9 i UDVIKLING >> 
 
   Hvilken betydning har 
 
   - de kommunale rådgivningstilbud i forbindelse med virksomhedsopstart, -drift og -udvikling 
     for virksomhedens vækst og udvikling? 
 
   Har det ...? 

 
    Ingen betydning  
    Nogen betydning  
    Stor betydning  
    Afgørende betydning  
    Ved ikke  
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<< SPØRGSMÅL 10 i UDVIKLING >> 
 
   Hvilken betydning har 
 
   - kommunens opkrævning af dækningsafgift4 for virksomhedens vækst og udvikling? 
 
   Har det ...? 
 
   (Forklaring, gives kun hvis adspurgt: "Dækningsafgiften er en særskat på erhvervsejendomme,  
    der opkræves i visse kommuner, herunder Aalborg Kommune." - Vælg derefter nederste svarmulighed) 

 
    Ingen betydning  
    Nogen betydning  
    Stor betydning  
    Afgørende betydning  
    Ved ikke  
    Forklaring læst op  
 
 
<< SPØRGSMÅL 11 i UDVIKLING >> 
 
   Hvilken betydning har 
 
   - niveauet for grundskyld og kommunale afgifter (f.eks. i form af byggesagsgebyrer) 
     for virksomhedens vækst og udvikling? 
 
   Har det ...? 

 
    Ingen betydning  
    Nogen betydning  
    Stor betydning  
    Afgørende betydning  
    Ved ikke  
 
 
 

 

 

 
4 30 procent af de deltagende virksomheder havde behov for en forklaring af, hvad dækningsafgift er. Disse virksomhe-
der fik læst følgende beskrivelse op: ”Dækningsafgiften er en særskat på erhvervsejendomme, der opkræves i visse 
kommuner, herunder Aalborg Kommune”. I de tilfælde, hvor virksomheder havde behov for en forklaring af dæknings-
afgiften, er deres svar i afrapportering registreret som ”ved ikke” ud fra en betragtning om, at kendskab til begrebet er 
en forudsætning for at kunne vurdere betydningen. I modsætning til 2016-undersøgelsen har de virksomheder i den 
aktuelle undersøgelse, som havde behov for at få læst forklaringen op, dog i et opfølgende spørgsmål fået mulighed for 
at tage stilling til betydningen af dækningsafgiften. Blandt disse var der 9 virksomheder, som tillagde dækningsafgiften 
stor eller afgørende betydning for virksomhedens vækst og udvikling. 
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<< SPØRGSMÅL 12 i UDVIKLING >> 
 
   Hvilken betydning har 
 
   - den kommunale betjening af virksomheder, eksempelvis i forbindelse med tilladelser eller 
     formidling af arbejdskraft for virksomhedens vækst og udvikling? 
 
   Har det ...? 

 
    Ingen betydning  
    Nogen betydning  
    Stor betydning  
    Afgørende betydning  
    Ved ikke  
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 13 i UDVIKLING >> 
 
   Hvilken betydning har 
 
   - de kommunale velfærdsydelser i form af eksempelvis børnepasningsordninger, skoleforhold og 
     fritidstilbud for virksomhedens vækst og udvikling? 
 
   Har det ...? 

 
    Ingen betydning  
    Nogen betydning  
    Stor betydning  
    Afgørende betydning  
    Ved ikke  
 
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 1 i TILFREDSHED >> 
 
    Du bedes nu vurdere jeres tilfredshed med betingelserne for at drive virksomhed i Aalborg Kommune 
    med udgangspunkt i de samme faktorer, som du netop har vurderet betydningen af. 
 
    Hvor tilfredse eller utilfredse er I med.. 
 
    .. adgangen til motorvej i Aalborg Kommune? 
 
    Er I ...? [INT: Læs op] 

 
    Meget utilfredse  
    Utilfredse  
    Hverken eller  
    Tilfredse  
    Meget tilfredse  
    Ved ikke  
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<< SPØRGSMÅL 2 i TILFREDSHED >> 
 
    Hvor tilfredse eller utilfredse er I med.. 
 
    .. adgangen til jernbane i Aalborg Kommune? 
 
    Er I ...? [INT: Læs op] 

 
    Meget utilfredse  
    Utilfredse  
    Hverken eller  
    Tilfredse  
    Meget tilfredse  
    Ved ikke  
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 3 i TILFREDSHED >> 
 
   Hvor tilfredse eller utilfredse er I med.. 
 
   .. adgangen til flytransport i Aalborg Kommune? 
 
    Er I ...? [INT: Læs op] 

 
    Meget utilfredse  
    Utilfredse  
    Hverken eller  
    Tilfredse  
    Meget tilfredse  
    Ved ikke  
 
 
<< SPØRGSMÅL 4 i TILFREDSHED >> 
 
   Hvor tilfredse eller utilfredse er I med.. 
 
   .. adgangen til skibstransport i Aalborg Kommune? 
 
    Er I ...? [INT: Læs op] 

 
    Meget utilfredse  
    Utilfredse  
    Hverken eller  
    Tilfredse  
    Meget tilfredse  
    Ved ikke  
 
 
 



 

 

18 
 

<< SPØRGSMÅL 5 i TILFREDSHED >> 
 
    Hvor tilfredse eller utilfredse er I med.. 
 
    .. den digitale infrastruktur som f.eks hurtigt internet og bredbånd i Aalborg Kommune? 
 
    Er I ...? [INT: Læs op] 

 
    Meget utilfredse  
    Utilfredse  
    Hverken eller  
    Tilfredse  
    Meget tilfredse  
    Ved ikke  
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 6 i TILFREDSHED >> 
 
    Hvor tilfredse eller utilfredse er I med.. 
 
    .. mulighederne for at tiltrække arbejdskraft med de rette kompetencer i Aalborg Kommune? 
 
    Er I ...? [INT: Læs op] 

 
    Meget utilfredse  
    Utilfredse  
    Hverken eller  
    Tilfredse  
    Meget tilfredse  
    Ved ikke  
 
 
<< SPØRGSMÅL 7 i TILFREDSHED >> 
 
    Hvor tilfredse eller utilfredse er I med.. 
 
    .. mulighederne for samarbejde med universitet og andre vidensinstitutioner (f.eks. GTS-institutter) 
    i Aalborg Kommune? 
 
    Er I ...? [INT: Læs op] 

 
    Meget utilfredse  
    Utilfredse  
    Hverken eller  
    Tilfredse  
    Meget tilfredse  
    Ved ikke  
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<< SPØRGSMÅL 8 i TILFREDSHED >> 
 
    Hvor tilfredse eller utilfredse er I med.. 
 
    .. mulighederne for at deltage i erhvervsrelaterede klynge- og netværkssamarbejder i Aalborg Kommune? 
 
    Er I ...? [INT: Læs op] 

 
    Meget utilfredse  
    Utilfredse  
    Hverken eller  
    Tilfredse  
    Meget tilfredse  
    Ved ikke  
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 9 i TILFREDSHED >> 
 
    Hvor tilfredse eller utilfredse er I med.. 
 
    .. Aalborg Kommunes rådgivningstilbud i forbindelse med virksomhedsopstart, -drift og -udvikling? 
 
    Er I ...? [INT: Læs op] 

 
    Meget utilfredse  
    Utilfredse  
    Hverken eller  
    Tilfredse  
    Meget tilfredse  
    Ved ikke  
 
 
<< SPØRGSMÅL 10 i TILFREDSHED >> 
 
    Hvor tilfredse eller utilfredse er I med.. 
 
    .. niveauet for den kommunale dækningsafgift i Aalborg Kommune? 
 
    Er I ...? [INT: Læs op] 
 
   (INT: Dækningsafgiften er en særskat på erhvervsejendomme, der opkræves i visse 
         kommuner, herunder Aalborg Kommune.) 

 
    Meget utilfredse  
    Utilfredse  
    Hverken eller  
    Tilfredse  
    Meget tilfredse  
    Ved ikke  
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<< SPØRGSMÅL 11 i TILFREDSHED >> 
 
    Hvor tilfredse eller utilfredse er I med.. 
 
    .. niveauet for grundskyld og kommunale afgifter (f.eks. i form af byggesagsgebyrer) i Aalborg Kommune? 
 
    Er I ...? [INT: Læs op] 

 
    Meget utilfredse  
    Utilfredse  
    Hverken eller  
    Tilfredse  
    Meget tilfredse  
    Ved ikke  
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 12 i TILFREDSHED >> 
 
    Hvor tilfredse eller utilfredse er I med.. 
 
    .. Aalborg Kommunes betjening af virksomheder, eksempelvis i forbindelse med tilladelser eller 
       formidling af arbejdskraft mv.? 
 
    Er I ...? [INT: Læs op] 

 
    Meget utilfredse  
    Utilfredse  
    Hverken eller  
    Tilfredse  
    Meget tilfredse  
    Ved ikke  
 
 
<< SPØRGSMÅL 13 i TILFREDSHED >> 
 
    Hvor tilfredse eller utilfredse er I med.. 
 
    .. de kommunale velfærdsydelser i Aalborg i form af eksempelvis børnepasningsordninger, 
    skoleforhold og fritidstilbud? 
 
    Er I ...? [INT: Læs op] 

 
    Meget utilfredse  
    Utilfredse  
    Hverken eller  
    Tilfredse  
    Meget tilfredse  
    Ved ikke  
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<< SPØRGSMÅL 80 i BAGGRUND >> 
 
   Til sidst nogle få spørgsmål om virksomheden. 
 
   Hvor mange fuldtidsansatte er i den del af virksomheden, 
   der ligger i Aalborg Kommune og hvor du er leder? 

 
    Noter antal  
    Ønsker ikke at svare  
    Ved ikke  
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 2 i BAGGRUND >> 
 
   Er virksomheden nystartet inden for de sidste 3 år? 

 
    Ja  
    Nej  
    Ved ikke  
 
 
<< SPØRGSMÅL 3 i BAGGRUND >> 
 
    Hvor stor en andel af omsætningen stammer fra eksport? 

 
    Ingen eksport  
    Under 10%  
    10-19%  
    20-29%  
    30-39%  
    40-49%  
    50-59%  
    60-69%  
    70-79%  
    80-89%  
    90-99%  
    100%  
    Ved ikke  
 
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 4 i BAGGRUND >> 
 
    Har virksomheden indenfor de sidste 2 år overvejet at flytte hele eller dele 
    af virksomheden væk fra Aalborg kommune? 

 
    Ja  
    Nej  
    Ved ikke  
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<< SPØRGSMÅL 5 i BAGGRUND >> 
 
   Bor virksomheden helt eller delvist til leje? 
 
   [INT: Læs op] 

 
    Ja, vi lejer alle lokaler og faciliteter  
    Ja, vi lejer en betydelig andel af lokaler og faciliteter  
    Ja, vi lejer en mindre andel af lokaler og faciliteter  
    Nej, vi lejer ingen lokaler og faciliteter  
    Ved ikke  
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 6 i BAGGRUND >> 
 
   Har virksomheden inden for de sidste 2 år haft problemer med at skaffe 
   lager- og logistikfaciliteter inden for Aalborgs kommunegrænse? 

 
    Ja  
    Nej  
    Ved ikke  
 
 
<< SPØRGSMÅL 7 i BAGGRUND >> 
 
   Har virksomheden inden for de sidste 2 år haft problemer med at skaffe 
   finansiering til driftsaktiviteter? 

 
    Ja  
    Nej  
    Ved ikke  
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 8 i BAGGRUND >> 
 
    Har virksomheden inden for de sidste 2 år haft problemer med at skaffe 
    finansiering til vækst- og udviklingsaktiviteter? 

 
    Ja  
    Nej  
    Ved ikke  
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<< SPØRGSMÅL 100 >> 
 
    Det var alt for nu. 
 
    Tak for hjælpen. 
 
    Hav en god dag. 

 
    Noter evt kommentarer  
 
    Afslut uden kommentar  
 
 
 
 
<< SPØRGSMÅL 101 >> 
 
    Så må du undskylde forstyrrelsen. 
 
    Hav en fortsat god dag. 

 
    Noter gerne årsag  
    Anden kommentar  
    Afslut uden kommentar  
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