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Side 2  

HVAD TILBYDER VI 
–vi erstatter fornemmelser med fakta

Bisnode hjælper en lang række danske kommuner med at 
skabe deres fremtidige vækst på baggrund af viden.

En investering i vores dataløsninger og analyser er det før-
ste skridt mod at basere planlægningen af kommunens 
udvikling på ægte viden og indsigt.

Vi er jeres sparringspartner fra dag ét. Vejen til de rigti-
ge løsninger udvikles altid i et tæt samarbejde med jer, og 
netop derfor oplever vi, at der er høj tilfredshed med de 
løsninger og analyser, vi tilbyder de danske kommuner.

Vi sidder klar på sidelinjen, når I har brug for at vende nye 
problematikker og løsningerne optimeres løbende gennem 
nye input. 

Skal vi tage en snak om jeres udfordringer? Så vil vi bevise, 
at en investering i viden giver jer nye muligheder og øget 
lønsomhed – noget der langt overstiger investeringen. 

”Viden til gavn for den økonomiske udvikling i kommunen”
”Viden til gavn for medarbejdere og jobsøgende borgere”

”Viden til gavn for den gode dialog med borgerne i kommune”  



Brug viden om 
virksomheder og borgere 
til at igangsætte 
fremtidens udviklings-
tiltag i din kommune



Side 4

DATA SOM ET STRATEGISK VÆRKTØJ 
-  gå fra rå data til ny indsigt

Data er et strategisk aktiv i både private og offentlige virksomheder og kan betyde 
store resultater, hvis I har værktøjerne til at udnytte det.

For at udvikle erhvervslivet i kommunerne, skal der tænkes fremadrettet. Men der 
skal også tænkes helt nyt og findes nye vækstområder.

Information og viden spiller en større og større rolle i kommunernes udvikling – og 
værdien er stor for de kommuner, som baserer udviklingstiltag på fakta om virksom-
heder og borgere. Brug data som et værdifuldt og brugbart værktøj og bring kommu-
nen sikkert frem mod de politiske og strategiske mål.

På de næste sider får du indblik i analyserne, som øger din viden om kommunens 
erhvervsliv – og du kan læse om nogle af de kommuner, som Bisnode har hjulpet med 
at blive datadrevne.

BenchmarkanalyseUdviklingsanalyse Vækstanalyse
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UDVIKLINGSANALYSE
- følg erhvervsudviklingen i kommunen

Hvordan følger du erhvervsudviklingen i din kommune? Får I flere eller færre virksom-
heder – og etableres og lukkes der virksomheder som forventet?

Den viden får du med en udviklingsanalyse, som giver et komplet overblik over virk-
somheders flytninger til eller fra andre kommuner og giver fuldt kendskab til nyetab-
leringer og lukkede virksomheder.

Brug analysen som et værktøj til velkomstaktiviteter overfor nye virksomheder. Og 
brug den som grundlag for egne analyser eller undersøgelser på virksomhedernes be-
vægelser og vækst i etableringer og ophør.
 

Sæt fokus på udvikling og en positiv fremtid og få:
•  tegnet et klart billede af tendenser og udviklingspotentialet i erhvervslivet
•  overblik over virksomheder som til- og fraflytter kommunen
•  viden om antallet af konkurser og nystartede virksomheder
•  viden som proaktivt kan bruges i fremtidige planlægningsprojekter
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Analysen leveres en gang om måneden, så der hurtigt kan reageres overfor helt kon-
krete udfordringer og virksomheder.   

”Få det komplette overblik over udviklingen i din kommune”



AARHUS KOMMUNE
- data gør det muligt at træffe kvalificerede beslutninger

Målet med den strategiske erhvervsudvikling i Aarhus Kommune er at skabe økono-
misk vækst og flere arbejdspladser i kommunen. For at have fingeren på pulsen i for-
hold til erhvervsudviklingen og være i stand til at levere mere kvalificeret rådgivning 
til det politiske system, udarbejder Bisnode en månedlig analyse af erhvervsudviklin-
gen i Aarhus.

Analyserne gør os i stand til at reagere på mulige tendenser hurtigere. Eksempelvis i 
forhold til, hvad det er for en type virksomheder der flytter til kommunen eller hvilke 
brancher, der vækster hurtigst – i øjeblikket er det blandt andet fødevarebranchen, 
vindenergi, IT og modebranchen. Den viden har vi pludselig mulighed for at viderefor-
midle hurtigt, så politikerne kan handle på et oplyst grundlag og træffe kvalificerede 
beslutninger.

Analyserne giver os i det hele taget et godt øjebliksbillede over 
hvilken type virksomheder, der giver størst beskæftigelse i Aar-
hus Kommune. Aarhus er jo kendt som en universitetsby og en 
by for vidensvirksomheder, men vi er faktisk også den kommune 
i Danmark, der har den højeste andel af industriarbejdspladser, 
og det skal vi jo også tage højde for i erhvervsudviklingen.

Lars Mattson
konsulent i Business, Aarhus Kommune



BENCHMARKANALYSE
-  benchmarking er effektiv, når du vil sammenligne kommuners resultater

Hvordan går det med erhvervslivet i din kommune sammenlignet med andre kommu-
ner? Er væksten af virksomheder større eller mindre? Og er den i trit med udviklingen i 
resten af regionen. Svarene finder du i en benchmarkanalyse, som er et markedsover-
blik på udviklingen i et bestemt geografisk område.
 
Analysen viser antallet af virksomheder og ser isoleret på en summering af etab-
leringer, lukninger og til- og fraflytninger. Et indekstal viser desuden regionens og 
kommunens evne til at tiltrække nye virksomheder og evnen til at etablere nye virk-
somheder.

Brug analysen til at spotte tendenser og få synliggjort eventuelle forskydninger i 
mønstre for både iværksætteri, geografisk placering og lukning/etablering af virk-
somheder. Og brug den som sammenligningsgrundlag mod andre kommuner.

Analysen leveres én gang pr. kvartal.  I den første levering inkluderes en ekstra sum-
mering og indeks for det foregående hele år som et udgangspunkt for udvikling og 
sammenligning.

Sæt udviklingen i perspektiv med viden som:
•  sammenligner erhvervslivets resultater på tværs af udvalgte kommuner 
   og regioner
•  viser stærke og svage sider om erhvervslivets performance
•  viser antallet af lukkede og nystartede virksomheder
•  proaktivt kan bruges i fremtidige planlægningsprojekter

”Spot tendenser i erhvervslivet på tværs af kommuner og regioner”
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Ved hjælp af dataanalyserne er vi i stand til at spotte hvilke 
virksomheder, der umiddelbart har det største vækstpotentia-
le – eksempelvis via branchesegmenter. Vi bruger analyserne 
både strategisk og operationelt, og værktøjerne gør, at vi kan 
træffe mere kvalificerede beslutninger.

RANDERS KOMMUNE
-  data skal være med til at ændre vores fokus

I Randers Kommune er man godt i gang med at ændre by-
ens erhvervsfokus fra arbejder- og industriby til viden- og 
innovationsby. 

I den forbindelse har kommunen vedtaget en ny strategi 
for den lokale erhvervsudvikling. Her er et af de centrale 
elementer, at Randers skal være attraktiv for virksomheder 
og iværksættere med vækstpotentiale. 

Derfor har Randers Kommune indgået et samarbejde med 
Bisnode, hvor kommunen hver måned modtager analyser 
af erhvervsudviklingen i kommunen.

Dennis Jensen
erhvervs- og udviklingschef Randers Kommune



VÆKSTANALYSE
-  få overblik over erhvervslivets økonomiske vækst

Hvordan ser det ud med den økonomiske vækst hos virksomhederne i din kommune?
Det overblik får du med en vækstanalyse, som er kommunes økonomiske overblik 
over erhvervslivets performance.

Analysen viser den samlede udvikling i væksten i hovedbrancher og på antallet af 
virksomheder i regionen over de seneste fem år.

Med analysen følger du erhvervsudviklingen tæt. Du får et retrospekt over den øko-
nomiske udvikling, som viser faktuelle og videnbaserede prognoser for erhvervslivet.

Vækstanalysen går derfor fint i spænd med Udviklings- og Benchmarkanalyserne, 
hvor dynamik i udvikling kan kombineres med økonomisk fundament, økonomisk 
formåen og overlevelse i erhvervslivet i kommunen.  

Sæt vækstparametre i fokus og få:
•  synliggjort tendenser og udviklingspotentialet i erhvervslivet
•  overblik over de brancher, som performer bedst
•  viden som proaktivt kan bruges i fremtidige planlægningsprojekter
•  et sammenligningsgrundlag med andre kommuner og hele regionen  

Analysen leveres én gang om året. 



FURESØ KOMMUNE
-  data skal holde os i superligaen

Furesø Kommune har gang i mange spændende ting og er 
en kommune med stor fokus på erhvervsudvikling.

En række specialdesignede analyser fra Bisnode har mål-
rettet kommunens erhvervstiltag. De mange analysetal er 
blevet en arbejdsplatform, som styrker kommunes evne til 
at måle deleffekter af erhvervsindsatsen og til at reagere 
hurtigt med nye initiativer.

Flemming Ipsen
erhvervskonsulent, Furesø Kommune

Med analyserne kan vi underbygge og redegøre for de ten-
denser, vi ser og aktivt støtte erhvervslivet med de bedste 
forudsætninger.

Den direkte dialog mellem erhvervslivet og kommunen er 
den bedste forudsætning for erhvervslivets trivsel.
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NAVNE & NUMRE® ERHVERV
-  klæd medarbejderne på med værdifulde informationer

Hvordan finder kommunes medarbejdere friske erhvervs-
informationer?

Navne & Numre® Erhverv er Danmarks største og stær-
keste informationsunivers med et hav af opdaterede og 
værdifulde informationer om erhvervslivet i kommunen. 
Informationer du bruger til segmentering, overvågning af 
markedet, økonomisk indblik og meget mere.

Brug løsningen til at se relationer på tværs af erhvervslivet 
i kommunen. Og følg beslutningstagere og virksomheder, 
som har interesse i erhvervsudvikling og er relevante for 
medarbejdernes arbejde.

Forstærk medarbejdernes hverdag med høj værdi – de får:
•  rigtige kontaktoplysninger, som optimerer og sparer tid 
    for kommunens teams 
•  friske informationer som et redskab til planlægningen
•  dyb indsigt i erhvervslivet, som det bedste grundlag for 
    optimal dialog mellem kommunen og virksomhederne 

Vi sørger for at hjælpe kommunens medarbejdere godt i 
gang gennem brugerkurser, og support følger gratis med 
løsningen. 

5 års regnskaber & nøgletal

Bestyrelsesroller & firmaroller

Komplette virksomhedshierakier

Intelligente målgruppesøgninger

Indbygget notatfunktion

Nyttig overvågningsfunktion

”Få hurtigt overblik over erhvervslivet i din kommune”



NAVNE & NUMRE® ERHVERV I JOBCENTRET
-  optimeret virksomhedskontakt for medarbejdere og ledige

Navne & Numre® Erhverv er et værdifuldt redskab for medarbejdere i jobcentrene, når 
de skal bruge viden om erhvervslivet eller skal finde en kontaktperson i en virksom-
hed.

Lad også Navne & Numre® Erhverv hjælpe de ledige borgere med jobsøgningen. 
Stiller jobcenteret erhvervsdatabasen til rådighed for de ledige borgere, indsamler de 
hurtig og let viden om de lokale virksomheder og brancher – viden der gør jobsøgnin-
gen skarp og relevant.

NN Markedsdata træner målrettet jobcenterets medarbejdere i brugen af 
Navne & Numre® Erhverv, så de kan hjælpe de ledige borgere godt i gang og klæde 
dem på til dialogen med erhvervslivet.
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HVIDOVRE KOMMUNE
- vi hilser nye virksomheder velkommen

Når en ny virksomhed åbner i Hvidovre Kommune, får den 
en fin velkomstskrivelse fra kommunikationsafdelingen, 
der blandt andet informerer om, hvordan kommunen kan 
bistå erhvervslivet i forskellige sammenhænge. Velkomst-
skrivelsen kan sendes ud, fordi Hvidovre Kommune benyt-
ter Navne & Numre® Erhverv kombineret med viden fra en 
udviklingsanalyse med informationer om nyoprettede virk-
somheder i kommunen.

Oplysningerne bruges også af jobcenteret, der følger op 
med en henvendelse kort tid efter for at sikre, at virksom-
heden er klar over vores virksomhedsservice.

Navne & Numre® Erhverv gør det også muligt for vores 
virksomheds- og jobkonsulenter at researche på hvilke virk-
somheder, der ansætter medarbejdere, samt hvad pressen 
skriver om de forskellige virksomheder. Det betyder, at vores 
virksomhedskonsulenter er langt bedre klædt på til at tage 
dialogen med virksomhederne.

Hanne Mørup
afdelingsleder, jobcenter Hvidovre
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ODENSE KOMMUNE

I mere end et år har Jobcenter Odense benyttet Navne & 
Numre® Erhverv i forbindelse med dialogen med kommu-
nens virksomheder.

Vi har pt. 20 jobkonsulenter, der dagligt bruger Navne & 
Numre® Erhverv som et redskab til at styrke relationerne i 
erhvervslivet. Via Navne & Numre® Erhverv kan konsulen-
terne forberede deres kontakt til virksomhederne, så de er 
bedre klædt på til at stille de rigtige spørgsmål.

Det gør arbejdet betydeligt lettere for vores konsulenter og 
gør os mere professionelle i mødet med virksomhederne.

Lars Wædegaard
afsnitsleder, jobcenter Odense

Jobcenter Odense har i 2016 planer for over 3.000 kontakter til pri-
vate virksomheder, hvor virksomhedskonsulenterne bruger Navne & 
Numre® Erhverv til forberedelse til kontakten.

- Navne & Numre® Erhverv klæder vores jobkonsulenter på



Cameo inddeler borgerne i 46 forskellige profiltyper. Inddelingen baseres på demogra-
fiske, geografiske og livsstilsbaserede variable.

CAMEO SEGMENTERING
- følg kommunens borgere her og nu – og der hvor de er på vej hen

Med en Cameo segmentering tager kommunen det første skridt mod at indsamle 
unik viden, som kommer helt ind under huden på borgerne.

Kommunen får viden om borgernes livsstil og adfærd og får tegnet en profil af bor-
gersammensætningen. Det giver jer et meget værdifuldt kommunikations- og mar-
kedsføringsværktøj, som skaber dialog i øjenhøjde.

En investering i viden om kommunes borgere skubber byudviklingen i den rigtige ret-
ning og giver jer langt bedre mulighed for at påvirke og forbedre borgerinvolvering, 
trivsel og en lønsom borgersammensætning.

Få fx viden om de borgerprofiler som kendetegner et velfungerende byområde og 
brug den intelligente segmentering i den fremtidige byplanlægning. 
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Cameo segmentering giver kommunen mulighed for at:
•  synliggøre sammensætningen af borgerprofiler i kommunen
•  skabe effektiv og relevant dialog til den enkelte borger
•  få kendskab til borgersammensætningen, som gør det lettere at fastholde,    
    udvikle og integrere nye og eksisterende borgere

Holdninger 
og livsstil

Husstandsindkomst 
og formue

”Spot tendenser i erhvervslivet på tværs af kommuner og regioner”



Fordeling af borgertyper i kommunen

Antal børn i husstandene

Holdninger 
og livsstil

Husstandsindkomst 
og formue

Uddannelsesniveau og 
beskæftigelse

Alder på voksne 
i husstanden

FÅ VIDEN OM KOMMUNENS BORGERE




