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Forord 
Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd har fået gennemført en analyse af det lokale erhvervs-

livs struktur, præstationer, udfordringer, behov og ønsker til erhvervsfremmeindsatsen på Mors. 

Formålet har været at skabe et faktabaseret grundlag for fremadrettet at styrke og udvikle den 

lokale erhvervsfremmeindsats yderligere til gavn for væksten og beskæftigelsen på Mors.  

Analysen er både baseret på statistiske registerdata, 25 dybdegående kvalitative interview samt 

en omfattende spørgeskemaundersøgelse med svar fra over 300 lokale virksomheder1.  

IRIS Group har gennemført analysen fra september til december 2016 på vegne af Morsø Kom-

mune og Morsø Erhvervsråd.  

Resultaterne fra analysen er præsenteret i denne rapport, der består af følgende kapitler.  

 Kapitel 1: Sammenfatning af hovedresultater 

 Kapitel 2: Fakta om erhvervslivet på Mors 

 Kapitel 3: Nulpunktsmåling af erhvervsmæssige præstationer og udvikling på Mors 

 Kapitel 4: Vækstanalyse af virksomhederne på Mors  

 Kapitel 5: Iværksætteranalyse  

 Kapitel 6: Inspirationsforslag til udvikling af erhvervsfremmeindsatsen på Mors 

 Bilag: Datagrundlag 

 

 

God læselyst!   

                                                           

1 Der er vedlagt et bilag, som nærmere uddyber analysens metoder og datagrundlag. 
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Kapitel 1   
Sammenfatning af hovedresultater 

Dette kapitel giver en kort opsummering af analysens resultater og konklusioner.  

Mangfoldig erhvervsstruktur og mange erhverv som bidrager til væksten 

I 2015 var der i alt 1.125 private arbejdssteder og 5.536 privat beskæftigede årsværk i Morsø 

Kommune, som fordeler sig på en lang række forskellige brancher. De tre brancher der fylder 

mest i forhold til absolutte antal af virksomheder og beskæftigede er landbrug, skovbrug og fi-

skeri samt bygge & anlæg og detailhandel. De tre brancher beskæftiger tilsammen lidt over en 

tredjedel af alle de privat beskæftigede i Morsø Kommune.  

Opgjort på hovedsektorer fylder industrien imidlertid også meget i Morsø Kommune. Og det er 

især inden for træ-, møbel- og maskinindustrien, at Morsø Kommune har en høj beskæftigelses-

mæssig specialiseringsgrad. Dvs. at Morsø Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet 

har en særlig høj andel af beskæftigede inden for disse industrier, hvilket bl.a. trækkes op af 

lokale virksomheder som BILA A/S, KPK og Outrup Vinduer & Døre.   

Faldende privat beskæftigelse samt lav iværksætterrate sammenlignet med hele landet 

Fra 2009 til 2015 er antallet af privat beskæftigede årsværk i Morsø Kommune faldet med 11 

procent, hvilket er et noget større fald end i sammenligningskommunerne2, regionen og hele 

landet.  

Analysen viser desuden, at iværksætteraten – dvs. den årlige andel af nyetablerede virksomhe-

der ud af den samlede virksomhedsbestand – har ligget relativt stabilt under niveauet i både 

regionen og hele landet fra 2007 til 2014. I 2014 var iværksætterraten i Morsø Kommune på seks 

procent. Det svarer til niveauet i sammenligningskommunerne, men ligger under gennemsnittet 

på otte procent for hele landet. Til gengæld er overlevelsesraten – dvs. andelen af de nystartede 

virksomheder, der stadig eksisterer tre år efter etablering – højere blandt iværksætterne fra 

Morsø Kommune.  

Samlet set tegner analysen dog et billede af, at iværksætterkulturen ikke er stærk på Mors, og 

at der er behov for indsats på flere niveauer i form af fx undervisning, rådgivning, fejring af suc-

ceser, fysiske opstartsmiljøer osv., hvis iværksætterkulturen blandt øens indbyggere skal stimu-

leres.   

Positive, men moderate vækstforventninger blandt de lokale virksomheder 

De lokale virksomheder på Mors forventer ikke markante ændringer hverken i deres beskæfti-

gelse eller omsætning over de næste tre år. 61 procent af de adspurgte virksomheder svarede 

eksempelvis, at de forventer, at antallet af ansatte på Mors vil være uændret om tre år. Og en 

tredjedel (33 procent) svarer nogen eller lille vækst. Den største andel af virksomheder med 

                                                           

2 Skive, Thisted, Viborg, Jammerbugt, Himmerland og Mariagerfjord. 
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vækstforventninger findes bl.a. inden for brancherne transport og engroshandel, hoteller/re-

stauranter og kultur/fritid samt industri.  

Samlet set tegner analysen et billede af, at det lokale erhvervsliv på Mors generelt er præget af 

stor stabilitet, men at risikovilligheden og vækstambitionerne er relativt begrænsede blandt de 

virksomheder og brancher, der er dominerende. 

Efter en periode fra 2009 til 2015 med et samlet set relativt stort fald i antallet af privat beskæf-

tigede, må det dog betegnes som positivt, at de fleste af de lokale virksomheder tilsyneladende 

ser optimistisk på deres fremtidige vækst.   

Mange virksomheder skal styrke deres kompetencer inden for produktudvikling samt salg og 

markedsføring 

Udvikling af nye produkter og ydelser samt bedre markedsføring og salgsarbejde er de områder, 

hvor den største andel af de adspurgte lokale virksomheder angiver, at de skal udvikle sig over 

de kommende år for at kunne realisere deres mål og bibeholde/styrke deres markedsposition 

bedst muligt.   

Generelt fremstår udviklingsbehovene som særligt store blandt de lokale virksomheder inden 

for industrien samt hotel/restauration og kultur/fritid. Eksempelvis angiver 71 procent af virk-

somhederne inden for turisterhvervene bedre markedsføring og salgsarbejder som et vigtigt ud-

viklingsområde, hvorimod det kun gør sig gældende for 38 procent af alle de adspurgte virksom-

heder. Ligeledes er det 68 procent af alle de adspurgte industrivirksomheder på Mors, der frem-

hæver udvikling af nye produkter og forretningsområder som et udviklingsområde, hvilket er 

betydeligt over den samlede andel på 38 procent.  

Stabil og loyal lokal arbejdskraft – men adgang til nye kvalificerede medarbejdere er en udfor-

dring 

De interviewede virksomheder betegner generelt den lokale arbejdskraft som meget stabil og 

loyal. Men mange er bekymrede for, om de fremadrettet også vil være i stand til at rekruttere 

tilstrækkelig kvalificeret arbejdeskraft på Mors.   

I alt forventer cirka to tredjedele af alle de adspurgte virksomheder, og over 80 procent af 

industrivirksomhederne, at de vil få udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i de 

kommende år. Det er særligt adgangen til højtuddannet og faglært arbejdskraft, der bekymrer 

virksomhederne, men omkring 40 procent inden for hotel/restauration og transport mv. samt 

cirka en tredjedel inden for landbrug og bygge & anlæg forventer også udfordringer med at 

rekruttere kvalificeret, ufaglært arbejdskraft.  

Både styrker og svagheder ved rammebetingelserne for erhvervslivet på Mors 

Interviewene og spørgeskemaundersøgelsen viser, at de lokale virksomheder generelt er til-

fredse med infrastrukturen på Mors, men at der særligt er et forbedringspotentiale i forhold til 

mobil- og bredbåndsdækningen samt vejnettet på øen. Derudover fremhæves den fysiske kapa-

citet (i form af fx tilgængelige lokaler og byggegrunde), prisniveauet og den stærke lokale iden-
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titet som væsentlige styrker ved rammebetingelserne for erhvervslivet. Derimod fremhæves bo-

ligmarkedet og boligmassen som en svaghed ved rammebetingelserne, som kan være med til at 

forstærke virksomhedernes udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.  

Tilfredshed med samspillet med kommunen – men stadig forbedringspotentialer 

De adspurgte virksomheder er generelt tilfredse både med betjeningen og serviceniveauet i 

kommunen, samarbejdet med jobcentret, mulighederne for dispensation samt informationen 

og kommunikationen fra kommunen. Og mange af de interviewede virksomheder har en ople-

velse af, at serviceniveauet er blevet væsentligt bedre gennem de seneste par år. Der er dog 

stadig omkring en tredjedel, der har svaret ”hverken eller” i spørgeskemaundersøgelsen, hvilket 

indikerer, at der fortsat er et forbedringspotentiale. Den største deciderede utilfredshed knytter 

sig til kommunens indkøbs- og udbudsprocesser, hvor nogle virksomheder føler sig forbigået 

eller, at der mangler gennemsigtighed.    

Stor efterspørgsel efter lokale erhvervsserviceydelser 

Næsten 90 procent af alle de adspurgte lokale virksomheder på Mors har angivet en eller flere 

erhvervsserviceydelser som vigtige eller meget vigtige for deres vækst og udvikling. Netværk til 

andre virksomheder er den ydelse, som den største andel (74 procent) har vurderet som vigtig. 

Dernæst følger interessevaretagelse, kollektive arrangementer og adgang til videninstitutioner. 

Næsten halvdelen (49 procent) af de adspurgte virksomheder anser desuden vejledning om re-

gionale eller nationale medfinansierings- og støtteordninger som en vigtig eller meget vigtig 

ydelse.  

Hotel/restauration og kultur/fritid samt industrien adskiller sig ved, at en relativt høj andel inden 

for disse brancher betragter de lokale erhvervsserviceydelser som vigtige. Virksomhederne in-

den for hotel/restauration og kultur/fritid efterspørger i særlig grad kollektive arrangementer 

og individuel vejledning. Derimod fremstår den individuelle vejledning som mindre vigtig for in-

dustrivirksomhederne. De lokale industrivirksomheder på Mors er også relativt store, og spør-

geskemaundersøgelsen viser, at det særligt er de små og nyetablerede virksomheder, der efter-

spørger 1-1 vejledning i den lokale erhvervsservice.  

Mange forskellige ønsker til indholdet i de lokale erhvervsservicetilbud  

Der er stor variation i virksomhedernes efterspørgsel efter lokale erhvervsserviceydelser – det 

vil sige indholdet af 1-1 vejledning, netværk, temamøder hos Erhvervsrådet, mv.  

Næsten halvdelen (48 procent) af alle de adspurgte virksomheder efterspørger lokale erhvervs-

serviceydelser inden for salg og markedsføring. Dernæst følger generel vejledning om virksom-

hedsudvikling samt ydelser inden for rekruttering og rådgivning om opkvalificering af arbejds-

kraft.  

Det er også her især virksomheder inden for hotel/restauration og kultur/fritid samt industri, 

der har mange forskellige ønsker til den lokale erhvervsservice. Særligt markant er forskellen i 

forhold til salg og markedsføring, som omkring 80 procent af virksomhederne inden for hotel/re-

stauration og kultur/fritid ønsker, at den lokale erhvervsservice skal fokusere på.  



7 

 

Spørgeskemaundersøgelsen viser desuden, at det særligt er de store virksomheder med mange 

ansatte, der ønsker lokale erhvervsserviceydelser inden for rekruttering og opkvalificering af ar-

bejdskraft.  

Tæt dialog med de lokale virksomheder som afsæt for udvikling af erhvervsfremmeindsatsen 

Analysen viser, at der generelt er stor efterspørgsel efter lokale ydelser og erhvervsfremmetil-

tag, og at virksomhederne på Mors samtidig også har mange forskellige udfordringer og ønsker.   

Det grundlæggende fundament for at udvikle erhvervsfremmeindsatsen er derfor, at Erhvervs-

rådet har et indgående kendskab til de lokale virksomheders udfordringer og behov. Fremadret-

tet bør Erhvervsrådet derfor fortsat løbende opsøge og indgå i en tæt dialog med de mange 

forskellige typer af lokale virksomheder. Det kunne fx være gennem faste udviklingssamtaler 

med forskellige virksomheder på tværs af brancher, alder og størrelse, så der sikres en solid 

forståelse for det lokale erhvervslivs aktuelle og specifikke udfordringer og behov.  

Figuren herunder illustrerer, at den tætte dialog med de lokale virksomheder bør være afsættet 

for erhvervsfremmeindsatsen. Endvidere sammenfatter figuren de konkrete indsatsområder, 

der er blevet identificeret i analysen. I kapitel 6 uddybes de enkelte indsatsområder og de kon-

krete aktiviteter, som de kan bestå af. 

Figur 1.1. Inspirationsforslag til udvikling af erhvervsfremmeindsatsen på Mors 
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Kapitel 2   
Fakta om det nuværende erhvervsliv på Mors 

Dette kapitel giver en karakteristik af den nuværende erhvervsstruktur på Mors gennem en præ-

sentation af en række statistiske fakta om virksomhedsbestanden, beskæftigelsen, specialise-

ringsgraden og arbejdskraftens uddannelsesniveau.   

2.1  VIRKSOMHEDSBESTANDEN 

Der var i 2015 i alt 1.157 private arbejdssteder i Morsø Kommune. Figuren herunder viser, hvor-

dan de private arbejdssteder fordeler sig på de forskellige branchekategorier.  

Figur 2.1. Antal private arbejdssteder i Morsø Kommune fordelt på brancher (2015) 

 

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) 

Som figuren viser, så var der i 2015 cirka 300 private arbejdssteder inden for landbrug, skovbrug 

og fiskeri (svarende til 26 procent), hvilket dermed er den klart største branche på Mors målt på 

antallet af virksomheder. Dernæst følger detailhandel samt bygge & anlæg med omkring 130 

private arbejdssteder inden for begge brancher.    

Figur 2.1. viser alene hvor mange private arbejdssteder, der eksisterer på Mors, men den for-

tæller ikke noget om, hvor mange ansatte der er i virksomhederne. Figur 2.2. herunder viser 

derfor størrelsesfordelingen af virksomhedsbestanden på Mors.  
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Figur 2.2. Arbejdssteder fordelt på størrelseskategorier  

 

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) 

Figur 2.2 viser, at lidt under halvdelen (47 procent) af alle virksomhederne på Mors har mellem 

0,5-1 fuldtidsansatte, knap en tredjedel (31 procent) har mellem 2-4 fuldtidsansatte og én pro-

cent af virksomhedsbestanden har over 50 fuldtidsansatte. Endvidere viser figuren, at erhvervs-

strukturen på Mors ikke adskiller sig væsentligt fra sammenligningskommunerne3, regionen og 

hele landet i forhold til den størrelsesmæssige fordeling af virksomhederne.   

2.2  BESKÆFTIGELSEN  

De private virksomheder på Mors beskæftigede i 2015 i alt 5.536 årsværk. Figuren herunder 

viser, hvordan de fordeler sig på de forskellige branchekategorier.  

                                                           

3 Denne kategori viser gennemsnittet for følgende kommuner: Skive, Thisted, Viborg, Jammerbugt, Him-

merland og Mariagerfjord.  
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Figur 2.3. Antal privat beskæftigede årsværk i Morsø Kommune fordelt på brancher (2015)  

 

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) 

Figuren viser, at landbrug, skovbrug og fiskeri også er den branchekategori, der rent beskæfti-

gelsesmæssigt fylder mest på Mors. Lige knapt 700 årsværk (svarende til 13 procent) var i 2015 

beskæftiget inden for denne branche efterfulgt af knap 600 inden for bygge & anlæg og detail-

handel.  

Det kan således konkluderes, at de tre største brancher på Mors dermed er landbrug, detailhan-

del samt bygge & anlæg både målt på antallet af arbejdssteder og beskæftigede årsværk.  

Figur 2.3 viser fordelingen af de privat beskæftigede årsværk på et relativt detaljeret brancheni-

veau. Figur 2.4 herunder giver derfor et mere samlet overblik over, hvordan de privat beskæfti-

gede årsværk fordeler sig på hovedsektorer.  
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Figur 2.4. Årsværk i Morsø Kommune fordelt på sektorer (2015)  

 

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) 

Opgjort på sektorområder kan det ses, at både service- og industrisektoren beskæftiger omkring 

1600 årsværk, og dermed samlet set fylder relativt meget på Mors. Det skal dog understreges, 

at der naturligvis er en relativ stor spændvidde eksempelvis blandt de virksomheder, der hører 

under servicesektoren, da denne kategori bl.a. både omfatter virksomheder inden for transport, 

hoteller og restauranter samt finansiering og forsikring.    

Sammenlignes tallene i figur 2.1 og 2.3 kan det endvidere ses, hvad der karakteriserer den gen-

nemsnitlige virksomhedsstørrelse (målt på ansat ansatte) inden for de forskellige brancher på 

Mors. Tabellen herunder sammenfatter resultater for de beskæftigelsesmæssigt ti største bran-

cher.  

Tabel 2.1. Gns. antal årsværk per privat arbejdssted i Morsø Kommune (2015) 

Branche Gennemsnitligt antal årsværk per arbejdssted 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,3 

Bygge & anlæg 4,6 

Detailhandel 4,3 

Tekstil, træ og papirindustri mv. 22,5 

Møbel og anden industri mv. 13,3 

Maskin- og transportmiddelindustri 28,2 

Engroshandel 8,6 

Finansiering og forsikring 10,9 

Transport 4,6 

Hoteller og restauranter 4,9 

Øvrige 4,0 

I alt 4,8 
Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) 

Som tabel 2.1 viser, så er der relativt stor forskel på den gennemsnitlige virksomhedsstørrelse 

inden for de forskellige brancher på Mors. Inden for landbrug, skovbrug og fiskeri – som er den 

største branche på Mors – er der per arbejdssted i gennemsnit kun beskæftiget 2,3 årsværk, 

hvorimod gennemsnittet for industrivirksomhederne er væsentligt højere. Eksempelvis er det 

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.800

Service Industri Handel Primære erhverv Bygge & anlæg



12 

 

gennemsnitlige antal årsværk per arbejdssted 28,2 inden for maskin- og transportmiddelindustri 

og 22,5 inden for træindustri4.  

2.3  SPECIALISERINGSGRADEN 

De tre brancher landbrug, detailhandel samt bygge & anlæg er naturligvis interessante, da de 

som vist i de forudgående afsnit beskæftiger mange årsværk og udgør en stor andel af virksom-

hedsbestanden på Mors.  

Men derudover er det også interessant at se nærmere på, hvordan erhvervslivet på Mors adskil-

ler sig fra hele landet. Figuren i dette afsnit viser derfor Morsø Kommunes beskæftigelsesmæs-

sige specialiseringsgrad inden for de forskellige brancher. Det vil sige, hvordan beskæftigelsens 

fordeling på brancher i Morsø Kommune adskiller sig fra landsgennemsnittet. En specialiserings-

grad over 1 i figuren herunder er udtryk for, at den pågældende branches andel af den samlede 

beskæftigelse i kommunen er større end i resten af landet. En specialisering på fx 2 betyder 

således, at branchen er dobbelt så specialiseret i Morsø Kommune som i resten af landet.  

Figur 2.5. Specialiseringsgraden i Morsø Kommune  

 

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) 

                                                           
4 Blandt de lokale virksomheder, der særligt er med til at trække gennemsnittet op inden for de to bran-
cher er henholdsvis BILA A/S og KPK Døre & Vinduer.  
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Som det fremgår af figuren, så er Morsø Kommune erhvervsmæssigt særligt specialiseret inden 

for en række industribrancher. Herunder særligt træindustri, møbelindustri samt maskin- og 

transportmiddelindustri. Blandt de store toneangivende virksomheder på Mors inden for disse 

brancher kan eksempelvis fremhæves BILA A/S, Outrup Vinduer og Døre samt KPK.  

Derudover er der sammenlignet med gennemsnittet for hele landet også en væsentligt større 

andel af de privat beskæftigede på Mors, som arbejder inden for landbrug og fiskeri. Derimod 

har Morsø Kommune en lav erhvervsmæssig specialiseringsgrad inden for brancher som eksem-

pelvis it og tele, reklame samt rådgivning, forskning og udvikling.   

Det kan endvidere ses af figuren, at andelen af beskæftigede inden for bygge & anlæg og detail-

handel i Morsø Kommune svarer nogenlunde til det nationale gennemsnit. Morsø Kommune er 

dermed ikke særligt specialiseret inden for disse brancher, selvom de udgør en stor andel af den 

samlede beskæftigelse og virksomhedsbestand i kommunen.    

2.4  UDDANNELSESNIVEAUET 

Figuren i dette afsnit viser den uddannelsesmæssige sammensætning af arbejdskraften i de 

private virksomheder i Morsø Kommune sammenlignet med udvalgte kommuner, regionen og 

landsgennemsnittet.  

Figur 2.6. Uddannelsesniveauet for den private beskæftigelse 

 

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) 

Som det fremgår af figuren, er der blandt de privat beskæftigede i Morsø Kommune en højere 

andel af ufaglærte og erhvervsfagligt uddannede og en lavere andel af personer med en kort, 

mellemlang eller lang videregående uddannelse både i forhold til sammenligningskommu-

nerne, regionen og hele landet. Eksempelvis er næsten en tredjedel (32 procent) af de privat 

beskæftigede i Morsø Kommune ufaglærte, hvorimod gennemsnittet for hele landet og regio-

nen er omkring en fjerdedel. Derimod har over halvdelen (53 procent) af de beskæftigede på 
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Mors en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket svarer til niveauet i sammenligningskommunerne 

og regionen, men ligger over det samlede nationale gennemsnit på 43 procent. Blot to procent 

af de privat beskæftigede på Mors har en lang videregående uddannelse, hvorimod den tilsva-

rende andel i sammenligningskommunerne, regionen og hele landet ligger på henholdsvis fire, 

seks og ti procent.   
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Kapitel 3   
Nulpunktsmåling af erhvervsmæssige præstationer og udvikling på Mors 

Kapitel 3 præsenterer en nulpunktsmåling af erhvervspræstationerne på Mors. I forhold til ka-

pitel 2 betyder det, at der i dette kapitel er lagt større vægt på at vise udviklingen og sammen-

ligne erhvervspræstationerne i Morsø Kommune med udvalgte kommuner, regionen og lands-

gennemsnittet. Herunder i forhold til virksomhedsbestand, beskæftigelse, iværksætteri og in-

ternationalisering.  

3.1  VIRKSOMHEDSBESTANDEN OG BESKÆFTIGELSEN 

Tabellen herunder viser, hvordan antallet af privat beskæftigede årsværk og arbejdssteder har 

udviklet sig i Morsø Kommune fra 2009 til 2015 sammenlignet med gennemsnittet for de ud-

valgte kommuner, regionen og hele landet.  

Tabel 3.1. Udviklingen i arbejdssteder og beskæftigede årsværk i Morsø Kommune 

 Antal i Morsø Udvikling fra 2009– 2015 

 2009 2015 Morsø 
Sammenlig-
ningskom. 

Regionen Hele landet 

Arbejdssteder 1.301 1.157 -11,1% -7,5% -6,3% -1,3% 

Årsværk 6.219 5.536 -11,0% -6,4% -3,8% -1,4% 

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) 

Som det fremgår af tabellen, har der i Morsø Kommune fra 2009 til 2015 været et fald på om-

kring 11 procent både i antallet af beskæftigede årsværk og private arbejdssteder. I 2009 var der 

således beskæftiget 6.219 private årsværk i kommunen, hvilket i 2015 var faldet til 5.536. Det 

svarer til 683 færre årsværk.  

Sammenlignet med udviklingen i de udvalgte kommuner, regionen og hele landet, viser tabellen 

desuden, at Morsø Kommune relativt set har oplevet en noget større tilbagegang både i beskæf-

tigelsen og virksomhedsbestanden. Eksempelvis er gennemsnittet for sammenligningskommu-

nerne en tilbagegang på henholdsvis 7,5 og 6,4 procent i antallet af private arbejdssteder og 

årsværk mod et fald på cirka 11 procent i Morsø Kommune.  

Derudover kan det ses, at særligt sammenligningskommunerne og regionen relativt set har op-

levet et større fald i virksomhedsbestanden end i beskæftigelsen. Den gennemsnitlige virksom-

hedsstørrelse er dermed vokset i sammenligningskommunerne og regionen fra 2009 til 2015, 

hvorimod den har ligget konstant på 4,8 årsværk per arbejdssted i Morsø Kommune.  

Tabellen herunder giver et nærmere indblik i, hvordan udviklingen i beskæftigelsen har været 

inden for de største brancher i Morsø Kommune.  
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Tabel 3.2. Årsværk og udviklingen fordelt på de 10 største brancher i Morsø Kommune 

Branche 
Antal 
2009 

Antal 
2015 

Andel 
2015 

Speciali-
serings-

grad 

Udvikling 2009-2015 

Morsø 
Kommune 

Sammenlig-
ningskom. 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 745 699 13% 3,14 -6% -3% 

Bygge & anlæg 676 592 11% 1,18 -12% -14% 

Detailhandel 668 567 10% 0,89 -15% -11% 

Maskin- og transportindustri 363 480 9% 2,43 32% -21% 

Tekstil, træ og papirindustri mv. 547 427 8% 5,52 -22% 4% 

Engroshandel 302 326 6% 0,65 8% -2% 

Møbel og anden industri mv. 412 293 5% 3,11 -29% -17% 

Hoteller og restauranter 200 225 4% 0,99 12% -4% 

Transport 224 210 4% 0,70 -6% -10% 

Operationel service 148 189 3% 0,49 28% 30% 

Øvrige 1.719 1.528 28% - -11% 4% 

I alt 6.219 5.536 100% - -11% -6% 

Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) 

Note: En specialiseringsgrad over 1 er udtryk for, at den pågældende branches andel af den samlede beskæftigelse i 

kommunen er større end i resten af landet. En specialiseringsgrad på 2,0 er udtryk for, at kommunen er dobbelt så 

specialiseret som resten af landet. 

Tabel 3.2 viser, at der fra 2009 til 2015 har været et fald i antallet af beskæftigede inden for de 

beskæftigelsesmæssigt tre største brancher i Morsø Kommune. Dvs. landbrug, bygge & anlæg 

samt detailhandel. Det kan forklare en stor del af det samlede fald på 11 pct. i antallet af privat 

beskæftigede fra 2009 til 2015. Tabellen viser endvidere, at der inden for de tre brancher kan 

observeres en tilsvarende udviklingstendens i sammenligningskommunerne, hvor der også væ-

ret en tilbagegang i antallet af privat beskæftigede årsværk.  

Derimod har der inden for de industrielle brancher – hvor Morsø Kommune har en høj speciali-

seringsgrad – været en relativ stor forskel på udviklingen i beskæftigelsen fra 2009 til 2015.  

Inden for maskin- og transportindustri er antallet af beskæftigede årsværk i Morsø Kommune 

steget med 32 procent, hvorimod det i sammenligningskommunerne er faldet med -21 procent 

fra 2009 til 2015. Omvendt er beskæftigelsen inden for træindustri faldet med -22 procent i 

Morsø Kommune og steget med fire procent i sammenligninskommunerne. Desuden har mø-

belindustrien i Morsø Kommune også oplevet et fald i beskæftigelsen på -29 procent. Men her 

kan den sammen udviklingstendens også ses i sammenligningskommunerne, selvom tilbagegan-

gen her har været mindre (-17 procent).   

3.2  IVÆRKSÆTTERI 

Figur 3.1 herunder viser udviklingen fra 2007 til 2014 i den såkaldte iværksætterrate, som er et 

udtryk for andelen af nye virksomheder ud af den samlede virksomhedsbestand. Figuren viser 

udviklingen i Morsø Kommune, sammenligningskommunerne, regionen og hele landet.  
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Da iværksætterraten afhænger af størrelsen af den samlede virksomhedsbestand i Morsø Kom-

mune, så er der i figuren også indsat det absolutte antal af iværksættere, der er blevet skabt i 

de enkelte år i Morsø Kommune. 

Figur 3.1. Iværksætterraten fra 2007-2014 

 

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) 

Note: Iværksætterraten er andelen af nyetablerede virksomheder i de enkelte år ud af den samlede virksomhedsbe-

stand.  

Som det fremgår af figuren ovenfor, så har iværksætterraten i Morsø Kommune generelt ligget 

relativt stabilt under niveauet i både regionen og hele landet fra 2007 til 2014. I 2014 lå iværk-

sætterraten både i Morsø Kommune og i sammenligningskommunerne på seks procent, og hele 

Region Nordjylland havde en iværksætterrate på 6,5 procent. Der er m.a.o. kun en relativt lille 

forskel mellem Morsø, sammenligningskommunerne og hele regionen, hvorimod det noget hø-

jere landsgennemsnit på cirka otte procent især trækkes op af høje iværksætterrater i hoved-

staden.  

Derudover viser figuren, at udviklingen i iværksætterraten på Mors nogenlunde har fulgt de 

samme udviklingstendenser som i de øvrige dele af landet, hvor der kan observeres et fald efter 

”finanskrisen” og en stabilisering igen fra omkring 2011.  

Udover at belyse andelen af iværksættere er det imidlertid også interessant at se nærmere på, 

hvordan overlevelsesraten er blandt iværksætterne. Det vil sige hvor stor en andel af de nystar-

tede virksomheder, der stadig eksisterer tre år efter etablering. Figuren herunder viser derfor 

udviklingen i overlevelsesraten for iværksætterne fra 2007 til 2013.  
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Figur 3.2. Overlevelsesraten fra 2007-2014 

 

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)   

Figuren viser, at overlevelsesraten blandt iværksætterne fra Morsø Kommune har svinget en del 

fra 2007 til 2014, men at den generelt ligger over det samlede niveau for regionen og hele lan-

det. Der er således en større andel af iværksætterne på Mors, der stadig eksisterer tre år efter 

etablering end blandt gennemsnittet for alle iværksætterne i Danmark.     

Samlet set tegner figuren 3.1 og 3.2 således et billede af, at iværksætterkulturen og iværksæt-

termiljøet er mere begrænset på Mors end i de andre dele af landet, men at de nye virksomhe-

der der etableres, til gengæld er lidt mere robuste og overlevelsesdygtige5. Det understøtter 

også indtrykket fra interviewene med de lokale iværksættere og virksomheder af, at erhvervsli-

vet og erhvervskulturen på Mors er præget af lav risikovillighed og relativt beskedne vækstam-

bitioner, men samtidig også stor driftssikkerhed og stabilitet, hvilket uddybes i kapitel 5.   

3.3  INTERNATIONALISERING  

Figur 3.4 herunder viser, hvordan andelen af virksomheder med eksport har udviklet sig i Morsø 

Kommune og inden for de øvrige sammenligningskategorier.  

 

                                                           

5 Det skal dog understreges, at populationen af iværksættere i Morsø Kommune er forholdsvis lille, og at 
raterne dermed er relativt følsomme overfor få årlige variationer i antallet af iværksættere og overlevere.  
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Figur 3.3. Andel virksomheder med eksport 

 

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)   

Som det fremgår af figuren overfor, så har andelen af virksomheder med eksport i Morsø Kom-

mune ligget stabilt under niveauet i både sammenligningskommunerne, regionen og hele lan-

det fra 2007 til 2013. De senest tilgængelige tal fra Danmarks Statistik viser, at knap ni procent 

af virksomhederne i Morsø Kommune har eksport, hvorimod det i sammenligningskommu-

nerne er lidt over ti procent, i regionen cirka 11 procent og i hele landet cirka 12 procent.  

Målt på andelen af virksomheder med eksport fremstår erhvervslivet på Mors således mindre 

internationalt end i de øvrige dele af landet og regionen.  

En anden målestok for erhvervslivets internationalisering er andelen af virksomheder inden for 

erhverv, hvor der typisk konkurreres internationalt. Dvs. erhverv hvor der er en høj andel af 

virksomheder med eksport, og som er udenlandsk ejede.  

Dette er interessant at belyse, da internationalt konkurrerende virksomheder typisk har højere 

produktivitet end virksomheder, der alene konkurrerer på et lokalt marked. Desuden har de 

internationalt konkurrerende virksomheder typisk også et større vækstpotentiale, og de spiller 

derfor ofte en mere afgørende rolle for den lokale beskæftigelse og erhvervsudvikling.   

Tabellen herunder viser derfor andelen af internationalt orienterede virksomheder i Morsø 

Kommune i forhold til gennemsnittet for regionen og hele landet. 

Tabel 3.3. Andel hjemmemarkedsorienterede og internationalt konkurrerende virksomheder  

 
Andel hjemmemarkedsoriente-

rede virksomheder 
Andel internationalt konkurre-

rende virksomheder 

Morsø Kommune 68 % 32 % 

Region Nordjylland 66 % 34 % 

Hele landet 59 % 41 % 

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) 
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Som tabel 3.3 viser, så kan lidt over to tredjedele (68 procent) af virksomhederne i Morsø 

Kommune betegnes som hjemmemarkedsorienterede og knap en tredjedel (32 procent) som 

internationalt konkurrerende virksomheder. I forhold til hele landet er andelen af internatio-

nalt konkurrerende virksomheder noget lavere i Morsø Kommune, hvilket sandsynligvis også er 

forklaringen på, at eksportraten er relativt lav for Morsø Kommune sammenlignet med hele 

landet. Niveauet svarer dog nogenlunde til det samlende gennemsnit for Region Nordjylland, 

som også er den region i Danmark, der har den laveste andel af internationalt konkurrerende 

virksomheder6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Kilde: ”Vækstlaget i Region Sjælland”, IRIS Group (2016) 
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Kapitel 4   
Vækstanalyse af virksomhederne på Mors 

Dette kapitel handler om den samlede population af virksomheder på Mors og består af føl-

gende fire afsnit:  

 Virksomhedernes mål og ambitioner 

 Vækstbarrierer og udfordringer for virksomhederne 

 Virksomhedernes vurdering af rammebetingelserne på Mors 

 Erfaringer og ønsker til erhvervsindsatsen i Morsø Kommune 

Alle afsnittene i kapitlet er både baseret på dybdegående kvalitative interview med knap 20 lo-

kale virksomheder samt en bred spørgeskemaundersøgelse, som har været sendt ud til omkring 

800 lokale virksomheder, hvoraf cirka 40 procent har svaret7.  

4.1  VIRKSOMHEDERNES MÅL OG AMBITIONER 

Dette afsnit belyser de lokale virksomheders mål og vækstambitioner. Figuren herunder viser 

derfor, hvordan de adspurgte lokale virksomheder forventer, at antallet af ansatte vil udvikle sig 

over de næste tre år på Mors.  

Figur 4.1. Forventninger til antal ansatte på Mors de næste tre år 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 

Note: Ved ikke/ej relevant er taget ud af beregningerne. 

                                                           

7 Der er vedlagt er bilag, som uddyber metoderne og datagrundlaget for analysen.  
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Samlet set har 61 procent af de adspurgte virksomheder svaret, at de forventer, at antallet af 

ansatte på Mors vil være uændret om tre år. Og en tredjedel (33 procent) svarer nogen eller lille 

vækst. Der er i alt både to procent som forventer en markant vækst og et fald i antallet af an-

satte. Og der er ligeledes to procent, som forventer at have flyttet virksomheden væk fra Mors 

inden for tre år.  

Den største andel af virksomheder, som forventer vækst i antallet af ansatte på Mors inden for 

de næste tre år, findes inden for brancherne transport og engroshandel, hoteller/restauranter, 

kultur og fritid samt industri. Her forventer cirka halvdelen at vækste. Den laveste andel af virk-

somheder med vækstforventninger findes inden for landbrug og fiskeri samt finans, IKT og vi-

denservice. Inden for disse brancher er det henholdsvis 24 og 20 procenter af de adspurgte virk-

somheder, der forventer vækst i antallet af ansatte på Mors inden for de næste tre år.  

Figur 4.2 herunder viser, hvordan de adspurgte lokale virksomheder forventer, at omsætningen 

vil udvikle sig over de næste tre.  

Figur 4.2. Forventninger til omsætningen de næste tre år 

  

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 

Note: Ved ikke/ej relevant er taget ud. 

I alt forventer over halvdelen (54 procent) af de adspurgte virksomheder, at deres omsætning 

vil stige en smule over de næste tre år. 11 procent forventer en markant stigning og 30 procent 

forventer, at omsætningen vil være uændret. Fire procent har svaret, at de forventer, at omsæt-

ningen vil falde en smule, og én procent har svaret, at de forventer et markant fald. 

Generelt forventer de lokale virksomheder således i højere grad, at de vil opleve en stigning i 

omsætningen end i beskæftigelsen inden for de næste tre år. Det indikerer dermed alt andet 

lige, at virksomhederne forventer at øge deres produktivitet.  

Betragtes brancheforskellene kan det ses, at det er inden for industrien, at den største andel af 

de lokale virksomheder har positive vækstforventninger til deres omsætning.  

Samlet set viser figur 4.1 og 4.2, at de lokale virksomheder på Mors ikke forventer markante 

ændringer i hverken deres beskæftigelse og omsætning over de næste tre år. Desuden viser 
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figurerne, at den største andel af virksomheder med vækstforventninger findes inden for bran-

cherne transport og engroshandel, hoteller/restauranter og kultur/fritid samt industri.  

Sammenlignet med resultaterne fra en større spørgeskemaundersøgelse med svar fra over 700 

private virksomheder i Københavns Kommune, er der en væsentligt større andel af virksomhe-

derne på Mors, der forventer, at antallet af ansatte vil være uændret de næste tre år. Blandt 

virksomhederne i København gjaldt dette kun for cirka en tredjedel, hvorimod både andelene af 

virksomheder der forventede stigninger og fald var større i København8.  

Det er således med til at bekræfte det overordnede billede af, at det lokale erhvervsliv på Mors 

generelt er præget af stor stabilitet. Desuden afspejler det muligvis også, at risikovilligheden og 

vækstambitionerne er mere begrænsede blandt de virksomheder og brancher, som er domine-

rende på Mors. 

Der er i tekstboksen herunder beskrevet et konkret eksempel på vækstmålene og ambitionerne 

blandt en af de store lokale virksomheder inden for kultur og fritidsbranchen. 

Boks 4.1. Nyt vandland hos Jesperhus kan bidrage til vækst og udvikling i andre brancher 

Jesperhus Feriepark er en familiedrevet virksomhed, som har eksisteret på Mors i mere end 50 år. 
Virksomheden er både et feriecenter og en forlystelsespark med en lang række forskellige attraktioner. 
Herunder bl.a. vandland, zoo, 4D biograf, legeland, bowling, minigolf osv. Om sommeren beskæftiger 
virksomheden helt op til 340 personer, hvoraf langt størstdelene er lokal ufaglært arbejdskraft fra Mors. 
Sæsonarbejderne er endvidere typisk relativt unge, og Jesperhus giver medarbejdene et 
grundlæggende todagskursus i servicekultur og værtsskab, som dermed bidrager til at 
kompetenceudvikle den lokale ufaglærte arbejdskraft.  

Jesperhus har årligt mellem 210.000 – 250.000 gæster, som også har en stor positiv betydning for andre 
dele af erhvervslivet på Mors. Herunder særligt i forhold til omsætningen i detail- og 
restaturationsbranchen i Nykøbing i sommermånederne.  

Det er Jesperhus’ ambition, at øge antallet af solgte billetter til deres parkattraktioner med 100% og 
antallet af overnattende gæster med 50% over de næste ti år, hvilket derfor også må forventes at få 
posisitve effekter for andre brancher og virksomheder på Mors.   

Jesperhus’ egne evalueringer af gæsternes oplevelser viser, at feriparkens vandland er den primære 
årsag til, at de besøger Jesperhus og kommer til Mors som turister. Vandlandet er med andre ord den 
største ”reason-to-go” attraktion hos Jesperhus. Men samtidig er vandlandet også den attraktion, som 
gæsterne i højest grad tilkendegiver, at Jesperhus fremadrettet bør udvikle.  

Det vigtigste fremadrettede udviklingspotentiale og vækstdriver for Jesperhus er derfor at få udbygget 
og forbedret vandlandet, da det både er afgørende i forhold til at fastholde den nuværende 
markedsposition og realisere de fremadretttede vækstambitioner. Udover at det øgede antal gæster 
hos Jesperhus vil kunne have en positiv betydning for andre lokale virksomheden inden for detailhandel 
og restaurationsbranchen, så vil ferieparkens udviklingsprojekt i anlægsfasen også kunne have en 
postiv effekt for bygge & anlægsbranchen på Mors.  

I det næste afsnit er udfordringerne og barriererne for Jesperhus nærmere uddybet i en særskilt 
tekstboks. Boks 4.2 

Kilde: Interview med Jesperhus Feriepark 

                                                           

8 IRIS Group m.fl. (2016): ”Vækstanalyse af Københavns Kommune”. 
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4.2  VÆKSTBARRIERER OG UDFORDRINGER FOR VIRKSOMHEDERNE 

Dette afsnit sætter fokus på, hvad der kan udfordre og stå i vejen for de lokale virksomheders 

udvikling og vækst.  

Tabellen herunder viser, hvor virksomhederne vurderer, at de skal udvikle sig i de kommende år 

for at kunne realisere deres mål og styrke deres markedsposition 

 bedst muligt. 

Tabellen viser både resultaterne for alle de adspurgte virksomheder samt den branche inden for 

hvert af udviklingsområderne, hvor den største andel af virksomheder angiver, at de skal udvikle 

sig i de kommende år.   

Tabel 4.1. Andel virksomheder der vurderer, at de over de kommende år skal udvikle sig inden 
for områderne 

 Udviklingsområde I alt Branche med højeste andel 

Udvikle nye/bedre produkter/ydelser og forretningsområder 38% Industri: 68% 

Bedre markedsføring og salgsarbejde 38% Hotel/restauration og kultur/fritid: 71% 

Udvikle nye forretningsområder/ forretningskoncepter 30% Transport og engroshandel: 52% 

Øget samarbejdet med andre virksomheder 25% Transport og engroshandel: 38% 

Udvikling/opkvalificering af medarbejdernes kompetencer 22% Industri: 30% 

Øget digitalisering og automatisering 16% Industri: 30% 

Bedre rekruttering af nye medarbejdere 9% Hotel/restauration og kultur/fritid: 18% 

Øget eksport og internationalisering 8% Industri: 33% 

Bedre personaleledelse 8% Hotel/restauration og kultur/fritid: 35% 

Tættere involvering af kunder/brugere i udviklingsarbejdet 7% Industri: 23% 

Bedre evne til at tiltrække investorer/kapital 5% Hotel/restauration og kultur/fritid: 24% 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 

Tabel 4.1 viser, at det især er udvikling af nye produkter og ydelser samt bedre markedsføring 

og salgsarbejde, som de lokale virksomheder betragter som vigtigt for at kunne realisere deres 

mål og bibeholde/styrke deres markedsposition bedst muligt over de kommende år.  

Endvidere kan det ses af tabellen, at udviklingsbehovet generelt fremstår som væsentligt større 

blandt de lokale virksomheder inden for industrien samt hotel/restauration og kultur/fritid. Ek-

sempelvis angiver 71 procent af virksomhederne inden for turisterhvervene bedre markedsfø-

ring og salgsarbejde som et vigtigt udviklingsområde, hvorimod det kun gør sig gældende for 38 

procent af alle de adspurgte virksomheder. Ligeledes er det 68 procent af alle de adspurgte in-

dustrivirksomheder på Mors, der fremhæver udvikling af nye produkter og forretningsområder 

som et udviklingsområde, hvilket er betydeligt over den samlede andel på 38 procent.  
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Selvom tabel 4.1 viser, at det i alt kun er ni procent, der vurderer, at bedre rekruttering af nye 

medarbejdere er et vigtigt fremadrettet udviklingsområder, så er det ikke ensbetydende med, 

at de lokale virksomheder har nem adgang til kvalificeret arbejdskraft.  

De kvalitative interview tegner derimod et klart billede af, at virksomhederne oplever det som 

en lurende og potentiel vækstbarriere, men at det især skyldes forhold, som de har svært ved 

selv at påvirke direkte gennem bedre rekrutteringsprocesser. En lokal industrivirksomhed ud-

talte eksempelvis følgende:   

”Geografien gør, at udbuddet af arbejdskraft er begrænset på Mors. Det er en kæmpe 

udfordring at fastholde de unge og at få de faglærte ind i virksomhederne. Adgang til 

kvalificerede maskinsnedkere og ufaglærte er en stor udfordring for os”. 

Og en anden lokal virksomhed som er meget afhængig af højtuddannet arbejdskraft udtrykker 

sin bekymring således:  

”Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er ikke et problem for os. Men det er en stor risiko. Vi 

er meget afhængige af højtuddannede ingeniører, og vi er meget såbare, hvis de siger op. 

Vi har derfor også overvejet at flytte til Viborg, da det måske ville være nemmere at finde 

kvalificeret arbejdskraft der. Men det skal understreges, at vi heldigvis ikke har haft disse 

udfordringer, da vores medarbejdere her på Mors er meget stabile og loyale.”  

Generelt fremhæver de interviewede virksomheder deres nuværende lokale medarbejdere som 

meget stabile og arbejdsomme, men mange udtrykker som nævnt samtidig en stor bekymring 

for, om de fremadrettet også vil være i stand til at rekruttere tilstrækkelig kvalificeret 

arbejdeskraft på Mors.   

Virksomhederne er derfor i spørgeskemaundersøgelsen også blevet spurgt om, hvorvidt de for-

venter store eller nogle udfordringer ved at rekruttere forskellige typer af kvalificeret arbejds-

kraft i de kommende år. Resultatet fremgår af tabellen herunder for alle de adspurgte virksom-

heder og inden for de forskellige størrelsessegmenter. 

Tabel 4.2. Andel virksomheder, der forventer store eller nogle udfordringer ved at rekruttere 
kvalificeret arbejdskraft de kommende år. 

 0-2  

ansatte 

3-9 

ansatte 

10-24 

ansatte 

25-50 

ansatte 

Over 50 

ansatte 
I alt 

Faglært arbejdskraft med teknisk uddannelse 18% 42% 48% 61% 55% 31% 

Faglært arbejdskraft med andre uddannelser 12% 30% 30% 39% 27% 21% 

Højtuddannede inden for administration og salg 11% 25% 27% 44% 55% 20% 

Erhvervsakademiuddannede 13% 17% 30% 39% 36% 19% 

Andre typer af højtuddannet arbejdskraft 10% 23% 27% 33% 45% 18% 

Ingeniører, herunder diplomingeniører 9% 15% 24% 39% 36% 15% 

Højtuddannede it-specialister 11% 20% 15% 22% 18% 15% 

Ufaglært arbejdskraft 10% 17% 15% 33% 27% 14% 

Andre 5% 13% 12% 28% 18% 10% 

Højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft 4% 13% 12% 11% 18% 8% 

Mindst ét område 27% 63% 64% 78% 82% 45% 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 
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I alt forventer 45 af alle de adspurgte virksomheder, at de vil få store eller nogle udfordringer 

med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i de kommende år. Og der er særligt en stor andel af 

de store virksomheder, der forventer at blive udfordret på dette område.  

På tværs af de forskellige størrelseskategorier er det særligt faglært arbejdskraft efterfulgt af 

højtuddannede inden for administration og salg, som virksomheder forventer at få udfordringer 

med at rekruttere. Men det er også værd at bemærke, at en relativt stor anndel af de større 

virksomheder med over 24 ansatte også forventer udfordringer med at rekruttere kvalificeret 

ufaglært arbejdskraft.  

Selvom det er en relativt lav andel af de lokale virksomheder, der har svaret, at deres evne til at 

tiltrække investorer og kapital er et vigtigt udviklingsområde (jf. tabel 4.1), så er det ikke 

ensbetydende med, at adgang til kapital ikke er vigtigt for dem. Derimod tyder interviewene på, 

at de mindre lokale virksomheder måske umiddelbart blot har svært ved at se, hvordan de selv 

kan påvirke dette. En lokal entreprenør udtaler eksempelvis:  

”Det er meget svært at skaffe kapital på Mors. Fjordbank Mors’ konkurs i 2011 har haft stor 

betydning, og gjort det meget sværere for både lokale virksomheder og private at få lån”. 

Tekstboks 4.2 neden for beskriver et konkret eksempel på, hvordan adgang til kapital og 

finansiering også kan være en barriere for vækst og udvikling inden for kultur og fritidsbranchen, 

hvor der også er en relativt stor andel af de adspurgte virksomheder, der angiver det som et 

vigtigt udviklingsområde, at de bliver bedre til at tiltrække kapital (jf. tabel 4.1). Eksemplet i 

tekstboksen viser desuden, hvordan Morsø Kommune har forsøgt at hjælpe den lokale 

virksomhed med at overkomme kapitalbarrieren.   

Boks 4.2. Adgang til kapital er en vækstbarriere for Jesperhus 

Som beskrevet i tekstboks 4.1. er en af de gamle, store og traditionsrige virksomheder på Mors 
Jesperhus Feriepark, der også har en bredere betydning for det lokale erhvervsliv og markedsføringen 
af Mors.  

Et af de afgørende udviklings- og vækstpotentialer for ferieparken knytter sig til opførelsen af et nyt 
vandland, der dog kræver en investering på mellem 20 til 50 mio. kr. afhængigt af ambitionsniveauet i 
projektet. Og med svingende økonomiske resultater gennem de seneste par år, er det vanskeligt for 
Jesperhus at finansiere udviklingsprojektet uden ekstern kapital. For at overkomme kapitalbarrieren er 
Jesperhus og Morsø Kommune derfor begyndt at arbejde på at etablere et OPP-samarbejde, hvilket kan 
være et stort skridt på vejen mod et nyt vandland. Udover at projektet kan bidrage til 
erhvervsudviklingen og beskææftigelsen på Mors, kan det også have en række andre afledte positive 
effekter for Morsø Kommune, der gennem Jesperhus’ vandland har adgang til svømmefaciliteter for 
skoler og klubber.  

Selvom det lykkes at etablere et OPP-samarbejde – hvor kommunen fx bidrager med 15-20 mio. kr. – 
vil virksomheden imidlertid sandsynligvis fortsat have behov for at hente yderligere kapital. Adgangen 
til ekstern kapital fra investorer og evt. fonde er derfor med andre ord en afgørende fremadrettet 
udfordring for, at Jesperhus kan realisere sine vækst- og udviklingsambitioner.  

Kilde: Interview med Jesperhus Feriepark 

For at belyse den potentielle kapitalbarriere nærmere, er de lokale virksomheder i 

spørgeskemaundersøgelsen også blevet spurgt direkte om, hvor vigtig adgangen til kapital og 
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mulighed for tilskud til udviklingsaktiviteter er for deres vækst og udvikling. Figuren herunder 

viser andelen, der har svaret vigtig eller meget vigtig til de to spørgsmål.  

Figur 4.3. Andel virksomheder der finder adgang til kapital og muligheder for tilskud vigtigt 
eller meget vigtigt for deres vækst og udvikling 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 

Note: Ved ikke/ej relevant er taget ud. 

Figuren ovenfor viser, at det i alt er 58 og 46 procent af virksomhederne, der betragter hen-

holdsvis adgang til ekstern kapital og muligheder for tilskud som vigtig for deres vækst og udvik-

ling. Derudover kan der ses en række relativt markante brancheforskelle.  

Bl.a. fremstår adgang til ekstern kapital som særligt vigtigt inden for landbrug og fiskeri, hvor-

imod en større andel af virksomhederne inden for kultur og fritid samt informations- og kom-

munikationsteknologi (IKT) mv. vurderer tilskud til udviklingsaktiviteter som vigtigt eller meget 

vigtigt.   

Samlet set viser resultaterne i dette afsnit, at de lokale virksomheder inden for hotel/restaura-

tion, kultur/fritid og industrien i høj grad må forventes at fokusere på at udvikle nye produkter, 

ydelser og forretningsområder i de kommende år. Derudover står bedre markedsføring og salgs-

arbejde sandsynligvis også højt på dagsordenen hos mange af de lokale virksomheder særligt 

inden for hotel/restauration, kultur/fritid og detailhandel.  

Samtidig indikerer resultaterne fra interviewene og spørgeskemaundersøgelsen, at adgang til 

kvalificeret arbejdskraft og kapital kan blive en udfordring for virksomhederne, der kan risikere 

at begrænse deres fremtidige vækst og udvikling på Mors.  

4.3  VIRKSOMHEDERS VURDERING AF RAMMEBETINGELSERNE PÅ MORS 

Dette afsnit fokuserer på virksomhedernes vurdering af rammebetingelserne på Mors. Dvs. de 

styrker og svagheder, der er særligt karakteristisk for de overordnede erhvervsvilkår på øen.  
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Til at belyse dette er virksomhederne i spørgeskemaundersøgelsen blevet bedt om at angive 

deres tilfredshed med en række forhold vedrørende infrastrukturen og de fysiske faciliteter på 

Mors. Figuren herunder viser det samlede resultat.  

Figur 4.4. Virksomhedernes tilfredshed med infrastrukturen og de fysiske faciliteter 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen tegner et relativt klart billede af, at de lokale virk-

somheder er tilfredse med antallet af faste forbindelser (broer) til Mors. Der er i alt også over 

60 procent af de adspurgte virksomheder, der giver udtryk for tilfredshed med vejforbindelserne 

til og fra Mors, men der er samtidig 20 procent, der giver udtryk for utilfredshed med dette. 

Dykkes der nærmere ned i brancheforskellene kan det ses, at tilfredsheden med vejforbindel-

serne til og fra Mors er lavest blandt industrivirksomhederne, hvilket sandsynligvis skyldes, at 

de typisk er mere afhængige af vejnettet uden for Mors til at få transporteret materialer og 

produkter til og fra øen.  

Figuren viser desuden, at der er relativt udbredt tilfredshed med de fysiske faciliteter på øen, 

hvilket i høj grad også bekræftes af interviewene. En lokal virksomhed forklarer det således:  

”Der er god kapacitet og adgang til ledige lokaler”. Og: ”Styrken ved Mors er også 
prisniveauet. Alt er billigere end i København: Byggegrunde, lokaler, husleje, løn osv. Vi 
bruger derfor så vidt muligt kun lokale virksomheder som leverandører og 
samarbejdspartnere – de er billigere og kompetente”.  

I alt er det derimod under halvdelen (47 procent) af de adspurgte virksomheder, som er tilfredse 

med vejnettet på Mors, og den største utilfredshed blandt virksomhederne knytter sig til mobil- 

og bredbåndsdækningen. Her er der en større andel af de lokale virksomheder, der giver udtryk 

for utilfredshed end tilfredshed med de lokale rammevilkår.    

Figur 4.4 viser endvidere, at kapaciteten i havnene kun er relevant for en mindre andel af de 

lokale virksomheder, men at der ellers generelt er tilfredshed med dette. En lokal industrivirk-

somhed udtaler dog følgende:   

”Færgerne er intet problem. Der er ikke behov for flere broer. Havnen i Nykøbing fungerer 
også godt – men den måtte gerne være dybere, så der kunne komme større skibe ind”. 
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Udover de nævnte forhold i figur 4.4 vedrørende den fysiske og digitale infrastruktur, så var der 

også en række andre styrker og svagheder ved de overordnede rammebetingelse på Mors, som 

trådte tydeligt frem på interviewene med de lokale virksomheder.  

Nogle af de afgørende styrker, der blev hyppigt fremhævet, var den stabile lokale arbejdskraft 

samt den særlige lokale identitet og patriotisme på øen, som i høj grad også præger erhvervsli-

vet. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at de lokale virksomheder generelt har et godt kendskab til 

hinanden, og som udgangspunkt gerne vil handle lokalt, hvilket citaterne herunder viser:  

”Det er en styrke, at der er et stærkt lokalt sammenhold og en lokalpatriotisme. 
Virksomhederne på Mors kender hinanden og vil gerne handle med hinanden.” 

”Der er en stor lokal patriotisme og identitet, som kan udnyttes til at mobilisere frivillige 
kræfter, skabe energi, støtte hinanden osv. Den lokale patriotisme og identitet er måske 
særlig stærk, fordi at Mors er en ø.” 

”Håndboldholdet er også et eksempel på det lokale sammenhold. Her er en erhvervsklub, 
som støtter op økonomisk og mødes om søndagen til håndbold.” 

Tekstboksen herunder beskriver et eksempel på en lokal virksomhed, der har baseret sin 

forretningsmodel på den særlige lokale ”patriotisme” og identitet, som der eksisterer på Mors.  

Boks 4.3. Stærk lokal identitet kan skabe vækst og forretningsmuligheder 

Radio Limfjord er en lokalradio på Mors, som er ejet af cirka 1.900 medlemmer herunder lokale virk-
somheder, organisationer og private borgere. Stationen har 10 ansatte og finansieres via reklameind-
tægter på almindelige kommercielle vilkår uden offentlig støtte. Stationen har tre kanaler – som er 
målrettet forskellige alderssegmenter – og er blandt de radiostationer i Danmark, som når ud til den 
højeste andel af lyttere inden for deres målgruppe.   

På trods af at den generelle samfundsmæssige trend går mod, at de unge i stigende grad fravælger 
radiomediet, så har Radio Limfjord haft et stigende lytterantal (med en 34% stigning alene sidste år) 
og et stabilt økonomisk overskud gennem de seneste fem år. Desuden forventer virksomheden også at 
vokse yderligere inden for de næste par år. Udover at Radio Limfjord forsøger at være på forkant og 
udvikle nye produkter og tilbud sammen med kunderne/annoncørerne og lytterne, så skyldes de gode 
resultater og de positive forventninger til væksten også den stærke lokale identitet på Mors, som i høj 
grad danner grundlaget for radiostationens forretningsmodel.  

Kilde: Interview med Radio Limfjorden 

En af svaghederne ved de overordnede rammebetingelser på Mors, som naturligvis nævnes, er 

den geografiske placering, der gør det vanskeligt at tiltrække nye medarbejdere. Derudover 

fremhævede flere af de interviewede virksomheder også boligmassen og boligmarkedet som en 

svaghed. For det første er der mange forladte boliger, som er i dårlig stand, hvilket er med til at 

skabe et dårligt image for hele øen. For det andet er der meget lange liggetider på de boliger, 

der sættes til salg på Mors, og det kan være svært at få et realkreditlån til fast ejendom på øen. 

For det tredje er der ifølge flere virksomheder et meget begrænset udbud af attraktive lejeboli-

ger.  

Samlet set udgør disse forhold ved rammebetingelserne en barriere for, at nye medarbejdere 

kan tiltrækkes og bosætte sig på øen (jf. det forudgående afsnit om virksomhedernes udfordrin-

ger med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i de kommende år). 
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”Der er mange faldefærdige og slidte boliger, som gør det uattraktivt at bo på øen og giver 

et dårligt image. Det er vigtigt, at den nationale ”nedrivningspulje” bliver brugt og udnyttet 

på Mors. Desuden er det svært at få kredit. Man kan ikke få realkreditlån til boliger på landet 

på Mors.”  

Samlet set tyder resultaterne fra interviewene og spørgeskemaundersøgelsen på, at de lokale 

virksomheder generelt er tilfredse med infrastrukturen på Mors, men at der særligt er et for-

bedringspotentiale i forhold til mobil- og bredbåndsdækningen samt vejnettet på øen. Derud-

over fremhæves den fysiske kapacitet (i form af fx tilgængelige lokale og byggegrunde), prisni-

veauet og den stærke lokale identitet som væsentlige styrker ved rammebetingelserne for er-

hvervslivet. Derimod fremhæves boligmarkedet og boligmassen som en svaghed ved rammebe-

tingelserne, som kan være med til at forstærke virksomhedernes udfordringer med at rekruttere 

kvalificeret arbejdskraft.  

4.4  ERFARINGER OG ØNSKER TIL ERHVERVSFREMMEINDSATSEN 

Dette afsnit sammenfatter de lokale virksomheders ønsker til, hvad Morsø Kommune fremad-

rettet kan gøre for at styrke deres vækstgrundlag på Mors. Afsnittet består af tre dele.  

Først præsenteres virksomhedernes generelle tilfredshed og erfaringer med samspillet med 

kommunen. Dernæst følger et afsnit, der dykker nærmere ned i virksomhedernes mere speci-

fikke behov og ønsker i forhold til de forskellige typer af lokale erhvervsservicetilbud.  

Afslutningsvis præsenteres virksomhedernes mere overordnede ønsker til, hvordan erhvervsli-

vets generelle rammevilkår på Mors kan styrkes gennem bredere kommunale tiltag.  

Afsnittet er ligesom de forudgående både baseret på de dybdegående kvalitative interview og 

spørgeskemaundersøgelsen blandt de lokale virksomheder på Mors.  

4.4.1 Virksomhedernes generelle erfaringer og tilfredshed med kommunen  

Interviewene tegner et billede af, at virksomhederne overordnet set er positivt indstillede og 

tilfredse med deres samspil med kommunen. Flere af de interviewede virksomheder giver ud-

tryk for, at serviceniveauet i kommunen er blevet væsentligt forbedret inden for de seneste par 

år. Følgende citater viser en række eksempler på dette:  

”Jeg fornemmer, at kommunen inden for det seneste år har ændret holdning til 

erhvervslivet. De [kommunen] er blevet meget mere imødekommende og yder langt bedre 

service fx i forbindelse med byggesager” 

”De er gode til at hjælpe og har et højt serviceniveau. Man kan godt mærke, at de ved, at 

kommunen og lokalsamfundet er afhængig af virksomhederne. Jeg oplever, at de vil gå 

meget langt for at få tingene til at lykkedes for os” 

”Kommunen er meget serviceorienteret og behandler os godt” 

De interviewede virksomheder inden for detailhandel og turisterhvervene giver desuden udtryk 

for stor tilfredshed med kommunens støtte og indsats i forhold til at inddrage de lokale virksom-
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heder i kulturelle arrangementer og markedsføringstiltag. Samarbejdet med turistkontoret be-

tegnes også som godt af de interviewede virksomheder, der havde erfaring med dette. Kommu-

nens samarbejde og økonomiske støtte til handelsstandsforeningen fremhæves også meget po-

sitivt af de interviewede virksomheder inden for detailbranchen. Eksempelvis betyder den øko-

nomiske støtte fra kommunen (via årlige kontrakter), at handelsstandsforeningen kan afholde 

en række forskellige arrangementet (fx ”by night”, Halloween, koncerter mv.), som er med til at 

tiltrække turister og forbrugere til øen til gavn for omsætningen i detailbranchen.  

Figuren herunder tegner et samlet billede af tilfredsheden med samspillet med Morsø Kom-

mune blandt de lokale virksomheder, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Det skal 

understreges, at kategorien ”ved ikke” er taget ud af figuren, da disse besvarelser sandsynligvis 

skyldes, at virksomhederne ikke har erfaringer med kommunen på det pågældende område9. 

Figuren viser dermed kun resultaterne for de virksomheder, der har tilkendegivet deres tilfreds-

hed.  

Figur 4.5. Virksomhedernes tilfredshed med kontakten og samspillet med Morsø Kommune 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 

Figuren viser, at der generelt er tilfredshed både med betjeningen og serviceniveauet i kommu-

nen, samarbejdet med jobcentret, mulighederne for dispensation samt informationen og kom-

munikationen fra kommunen. Men resultaterne indikerer også, at der stadig er forbedringspo-

tentialer, da en relativt stor andel svarer ”hverken eller”. 

Derudover viser figuren, at den største utilfredshed knytter sig til kommunens indkøbs- og ud-

budsprocesser. Det kan sandsynligvis i høj grad forklares med utilfredshed blandt de lokale virk-

somheder, der har tabt – eller ikke er blevet indbudt – til de kommunale udbudsprocesser, hvil-

ket nedenstående citat illustrerer:   

                                                           

9 En relativt stor andel på mellem 31 og 61 procent af virksomhederne har svaret ”ved ikke” til de forskellige spørgs-

mål.  
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”Den kommunale udbuds- og indkøbspraksis er ikke fair. Det er altid de samme der altid 

indbydes til at afgive tilbud. Der er helt klart nogle virksomheder, der bliver holdt ude. 

Kommunen inviterer ikke alle virksomheder med igennem åbne udbudsrunder”.  

Det samlede billede fra interviewene og spørgeskemaundersøgelsen tegner imidlertid et billede 

af, at virksomhederne generelt er tilfredse med samarbejdet med kommunen, og at de generelt 

har oplevet, at serviceniveauet overfor erhvervslivet er steget gennem de seneste år.   

4.4.2 Virksomhedernes behov og ønsker til den lokale erhvervsservice 

Dette afsnit består af to dele. Første del fokuserer på hvilke typer af erhvervsservicetilbud, der 

er vigtige for de lokale virksomheders vækst og udvikling. Helt overordnet skelnes der ofte mel-

lem følgende forskellige typer af lokale erhvervsservicetilbud:  

 Vejledning om fx start, drift, udvikling og virksomhedsoverdragelse. 

 Netværk med andre virksomheder fx med henblik på erfaringsudveksling og sparring. 

 Kollektive arrangementer og informationsmøder om aktuelle temaer som fx digitalise-

ring, internationalisering, salg og markedsføring, adgang til kapital osv.   

 Indgang til andre aktører og erhvervsfremmetilbud på regionalt, nationalt og internati-

onalt niveau.   

Anden del af afsnittet fokuserer dernæst på, hvad virksomhederne ønsker, at erhvervsservice-

tilbuddene og den kommunale indsats skal handle om? Det vil sige hvilke temaer, som fx vejled-

ningen, netværkene, de kollektive arrangementer og formidlingen af andre erhvervsfremmetil-

bud bør fokusere på.  

Virksomhedernes behov for forskellige typer af erhvervsservice 

Figuren herunder giver et samlet overblik over, hvor stor en andel af de adspurgte virksomheder, 

der anser de forskellige typer af lokale erhvervsserviceydelser som vigtige eller meget vigtige for 

deres vækst og udvikling.  
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Figur 4.6. Andel virksomheder, der har angivet, at følgende ydelser er vigtige eller meget 
vigtige for deres vækst og udvikling 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 

Figuren viser, at næsten 90 procent af alle de adspurgte lokale virksomheder på Mors har angi-

vet en eller flere erhvervsserviceydelser som vigtige eller meget vigtige for deres vækst og ud-

vikling. Næsten tre fjerdedele (74 procent) har angivet netværk til andre virksomheder som en-

ten vigtigt eller meget vigtigt for deres vækst og udvikling. Det er dermed den ydelse, som den 

største andel af de lokale virksomheder har vurderet som vigtigt.  

Dernæst følger interessevaretagelse, kollektive arrangementer og adgang til videninstitutioner. 

Næsten halvdelen (49 procent) af de adspurgte virksomheder anser desuden adgang til regio-

nale eller nationale medfinansierings- og støtteordninger som en vigtig eller meget vigtig lokal 

erhvervsserviceydelse. Mentorordning og/eller advisory board er den ydelseskategori, som den 

laveste andel af de adspurgte virksomheder betragter som vigtig eller meget vigtig. Cirka to tred-

jedele (66 procent) anser dette som mindre vigtig eller ikke vigtig for deres vækst og udvikling.  

Resultaterne i figur 4.6 viser som nævnt det samlede billede på tværs af de forskellige brancher 

og virksomhedsstørrelser. Men på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser kan der observe-

res interessant forskelle. 

Særligt virksomhederne inden for branchekategorierne hotel/restauration og kultur/fritid samt 

industrien adskiller sig ved, at en relativt høj andel betragter de lokale erhvervsserviceydelser 

som vigtige eller meget vigtige for deres vækst og udvikling. Tabeller herunder viser derfor de 

særskilte resultater for de lokale virksomheder inden for disse to brancher.  
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Tabel 4.3. Andel virksomheder, der har angivet, at følgende ydelser er vigtige eller meget vig-
tige for deres vækst og udvikling 

 
Hotel, rest., 
kultur, fritid 

Industri mv. I alt 

Netværk til andre virksomheder 80% 79% 74% 

Varetagelse af din virksomheds interesser i spørgsmål om erhvervsudvikling 
og erhvervspolitik 

67% 73% 62% 

Arrangementer, konferencer, fyraftensmøder om aktuelle temaer 79% 64% 58% 

Adgang til videninstitutioner 64% 67% 52% 

Adgang til regionale eller nationale medfinansierings- og støtteordninger 71% 62% 49% 

Tilbud om individuel 1-1 vejledning og sparring om forretningsudvikling i mit 
nærområde udført af lokale konsulenter 

80% 39% 46% 

Rådgivning om generationsskifte 36% 28% 40% 

Mentorordning og/eller advisory board 47% 36% 34% 

Mindst en af ovenstående ydelser 94% 100% 89% 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 

Som der fremgår af tabellen, så vurderer en højere andel af virksomhederne inden for de to 

branchekategorier stort set alle de forskellige typer af lokale erhvervsserviceydelser som vigtige.   

Sammenlignet med virksomhederne i de øvrige brancher, så efterspørger virksomhederne inden 

for hotel/restauration og kultur/fritid i særlig grad kollektive arrangementer og individuel 1-1 

vejledning og sparring om forretningsudvikling i nærområdet. Derimod fremstår den individuelle 

vejledning som mindre vigtig for industrivirksomhederne, der typisk også er væsentligt større 

(jf. tabel 2.1). Generelt er det i forhold til den individuelle vejledning, at der kan observeres de 

tydeligste sammenhænge mellem virksomhedernes størrelse og vurderingen af vigtigheden.  

Desto større virksomhederne er, desto mindre fremstår behovet for individuel vejledning10.  

Virksomhedernes ønsker til erhvervsserviceydelsernes indhold 

Virksomhederne er i spørgeskemaundersøgelsen også blevet spurgt om, hvad de ønsker, at de 

lokale erhvervsservicetilbud skal handle om. Det samlede resultatet fremgår af figuren neden-

for.   

                                                           
10 Fx er det 33 procent af virksomhederne med 25-50 ansatte der anser individuel vejledning som vigtig 
og 25 procent blandt virksomhederne med over 50 ansatte.   
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Figur 4.7. Virksomhedernes ønsker til, hvad de lokale serviceydelser skal handle om 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 

Note: Det har været muligt at angive flere svar 

Som figuren viser, så ønsker næsten halvdelen (48 procent) af alle de adspurgte virksomheder, 

at de lokale erhvervsserviceydelser skal handle om salg og markedsføring. Dernæst følger basis-

vejledning samt rekruttering og opkvalificering af arbejdskraft, som fremhæves af cirka 30 pro-

cent af alle de adspurgte virksomheder. Derudover skal det bemærkes, at i alt kun syv procent 

ønsker, at de lokale erhvervstilbud skal handle om internationalisering, hvilket sandsynligvis 

hænger sammen med, at der også er en lav andel af internationalt konkurrerende virksomheder 

på Mors (jf. tabel 3.3).   

De samlede resultater som er vist i figur 4.7 dækker imidlertid også over væsentlige branchefor-

skelle. Figuren herunder viser derfor, hvad de lokale virksomheder inden for de forskellige bran-

chekategorier ønsker, at de lokale erhvervsservice tilbud skal handle om.  

Tabel 4.4. Virksomhedernes vurdering af, hvad de lokale serviceydelser, skal handle om 

 

Hotel, 
rest., 
kultur 
fritid 

Industri 
mv. 

Trans-
port og 
engro 

Bygge 
og an-

læg 

Detail-
handel 

Finans, 
IKT, 
mv. 

Vel-
færds-
ydelser 

mv, 

Land-
brug, 
mv. 

I alt 

Salg og markedsføring 79% 52% 38% 45% 82% 40% 62% 16% 48% 

Generel basisvejledning 29% 24% 50% 32% 25% 29% 33% 35% 31% 

Rekruttering og opkvali-
ficering af arbejdskraft 

50% 48% 25% 32% 18% 23% 29% 14% 29% 

Adgang til kapital 36% 27% 13% 23% 18% 11% 10% 54% 25% 

Fornyelse af forretnings-
model/strategiudvikling 

36% 33% 38% 13% 25% 26% 29% 8% 23% 

Innovation (udvikling af 
produkter og processer) 

29% 36% 13% 26% 4% 20% 24% 19% 21% 

Digitalisering 36% 27% 31% 16% 14% 14% 14% 8% 18% 

Internationalisering 14% 21% 6% 0% 4% 3% 0% 5% 7% 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 
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Overordnet bekræfter tabel 4.5 billedet af, at virksomhederne inden for to branchekategorier 

hotel/restauration og kultur/fritid samt industrien særligt har mange forskellige ønsker til den 

lokale erhvervsservice. Særligt markant er forskellen i forhold til salg og markedsføring, som 

omkring 80 procent af virksomhederne inden for hotel/restauration og kultur/fritid samt detail-

handel ønsker, at den lokale erhvervsservice skal fokusere på. Endvidere viser tabellen bl.a. 

også, at en relativt lav andel af industrivirksomhederne efterspørger generel basisvejledning om 

vækst.   

Derudover er der generelt også relativt store ønsker til, at den lokale erhvervsservice fokuserer 

på rekruttering og opkvalificering af arbejdskraft. Det er også på dette område, at der kan ob-

serveres den tydeligste sammenhæng med virksomhedernes størrelse. Omkring 70 procent af 

virksomhederne med over 25 ansatte ønsker, at den lokale erhvervsservice skal fokusere på 

dette, hvorimod det tilsvarende kun gør sig gældende for 13 procent af virksomhederne med 0-

2 ansatte og 38 procent af virksomhederne med 3-9 ansatte.  

Desuden har de kvalitative interview også tegnet et relativt klart billede af, at de lokale virksom-

heder oplever adgang til kvalificeret arbejdskraft enten som en eksisterende eller potentiel 

fremtidig vækstbarriere (jf. afsnit 4.2). De virksomheder der forventer at opleve rekrutterings-

udfordringer (jf. tabel 4.2), er derfor i spørgeskemaundersøgelsen også blevet spurgt om i hvil-

ken grad, at de vurderer, at en række forskellige tiltag kan være med til at løse deres rekrutte-

ringsudfordringer. Resultatet fremgår af figuren herunder.  

Figur 4.8. Virksomhedernes vurdering af, hvorvidt nedenstående tiltag kan være med til at 
løse deres rekrutteringsudfordringer 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 

Note: Data er afgrænset vil virksomheder, der forventer at opleve rekrutteringsudfordringer. 

Der er stor forskel på karakteren af de rekrutteringstiltag, som virksomhedernes er blevet spurgt 

om. Men som det fremgår af figuren, så har virksomhederne generelt relativt stor tiltro til, at de 

forskellige tiltag kan være med til at løse deres rekrutteringsudfordringer.  
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I alt har over 90 procent af de adspurgte virksomheder således vurderet, at mindst et af de 

nævnte tiltag enten i nogen grad eller i høj grad kan hjælpe dem.  

Nogle af de tiltag, som virksomhederne har allerstørst tiltro til, er bedre jobmuligheder for æg-

tefæller til nye medarbejdere og generel markedsføring af levevilkår, fritidstilbud og jobmulig-

heder på Mors, hvilket således rækker ind i den bredere kommunale markedsføringsindsats samt 

bolig- og bosætningspolitik. Dette billede bekræftes også af interviewene med de lokale virk-

somheder, hvor en lokal industrivirksomhed bl.a. udtalte følgende:  

”Kommunen kan måske hjælpe med en mere aktiv tiltræknings- og fastholdelsespolitik. Og 

det er i den forbindelse vigtigt, at der sættes mere fokus på at finde job til ægtefællerne. Det 

er afgørende for, om folk bliver på Mors” 

Og en anden større og toneangivende industrivirksomhed havde følgende forslag, som handler 

om at koble bosætningspolitikken tættere til erhvervsindsatsen og samtidig gøre kommunens 

markedsføringsindsats mere orienteret mod virksomhedernes behov for arbejdskraft: 

”Kommunen burde være mere aktive ift. bosætningspolitikken og systematisk fastholde kon-

takten til fraflytterne ved fx at sende nyhedsbreve ud. Dermed fastholdes tilknytningen til 

Mors, og mange kan få lyst til at vende tilbage, når de fx har stiftet familie og fået behov for 

at komme tæt på bedsteforældrene igen. Og kommunen kunne måske også lave en mere 

aktiv branding- og markedsføringsindsats målrettet ny arbejdskraft”. 

Ovenstående citat afspejler sandsynligvis også, at kommunens eksterne markedsføringsindsats 

i høj grad fokuserer på at tiltrække turister i sommermånederne. Det har naturligvis stor betyd-

ning for omsætningen i detailhandlen samt hotel- og restaurationsbranchen, men det bidrager 

derimod i mindre grad til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til øen.   

Som nævnt i afsnit 4.3 oplever mange virksomheder også boligmassen og boligmarkedet på 

Mors som en svaghed ved rammebetingelserne, som kan være med til at forstærke deres udfor-

dringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. En lokal virksomhed havde derfor følgende 

ønske til Morsø Kommune:  

”Der burde gøres endnu mere for at forbedre boligmassen og opføre nye attraktive lejeboli-

ger – og gerne med fjordudsigt. Det ville gøre det nemmere at rekruttere kvalificeret ar-

bejdskraft fra andre dele af landet, hvis de kunne bo godt uden at skulle stavnsbinde sig til 

kommunen ved at købe en bolig, som aldrig kan sælges igen”.  

Figur 4.8 viser desuden, at over 80 procent af de adspurgte virksomheder mener, at samarbejde 

med de lokale uddannelsesinstitutioner om lærlinge- eller praktikforløb vil kunne bidrage til at 

løse deres rekrutteringsudfordringer.  

De gennemførte interview tegner også et klart billede af, at de lokale virksomheder oplever, at 

der et stort forbedringspotentiale på dette område. Og mange fremhæver desuden, at erhvervs-

livet i høj grad også selv skal være til at løse denne udfordring:  

”Vi skal have tidligt fat i de unge. Og det skal være en fælles indsats. Alle virksomheder med 

over 10 ansatte på Mors burde tvinges til at tage lærlinge. Det kunne fx være en model, hvor 

kommunen betalte for de første tre måneder. Ingen af de unge må kunne gå og gemme sig 

derhjemme, når virksomhederne ovenikøbet mangler både kvalificeret faglært og ufaglært 

arbejdskraft”  
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En lokal bygge & anlægsvirksomhed havde bl.a. følgende forslag:  

”Kommunen og jobcentret kunne måske tænke i at stimulere mere til, at alle virksomhe-

derne på øen i fælles flok løftede disse udfordringer. Det kunne fx være ved at tilrettelægge 

uddannelses- og opkvalificeringsforløb, som går på tværs af flere virksomheder, da ”byrden” 

for den enkelte lille lokale virksomheder dermed bliver mindre. Og så kan tilskuddet evt. 

trappes ned i den sidste del af forløbet, hvor personen er blevet mere kvalificeret. Man har 

vist nok lavet en sådan model i Herning Kommune”. 

Og en anden virksomhed udtalte:  

”Der er mange lavt uddannede forældre på Mors og derfor også mange børn, som ikke er 

blevet stimuleret til at tage en uddannelse. Kommunen kunne fx fokusere på at lave skræd-

dersyede uddannelsesforløb for de lokale ufaglærte borgere sammen med virksomhederne. 

Der er behov for at gentænke beskæftigelsesindsatsen og opkvalificere de ufaglærte. Der er 

for mange ledige stillinger, som virksomhederne ikke kan få besat med kvalificeret arbejds-

kraft” 

Som det fremgår af dette kapitel og ovenstående citater, så har virksomhederne en lang række 

forskellige idéer og forslag til, hvad Morsø Kommune kan gøre for at hjælpe de lokale virksom-

heder. I kapitel 6 bliver de forskellige input fra virksomhederne og iværksætteranalysen, som 

præsenteres i det næste kapitel, mere systematisk sammenfattet i en række fremadrettede in-

spirationsforslag til erhvervsindsatsen i Morsø Kommune.  
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Kapitel 5   
Iværksætteranalyse 

Det første afsnit i dette kapitel giver indledningsvis et uddybende statistisk overblik over iværk-

sætteriet på Mors gennem de senere år efterfulgt af en samlet kvalitativ karakteristik af iværk-

sætterne baseret på interview med 10 iværksættere fra Mors.  

Dernæst bliver der i de følgende afsnit gået mere i dybden med iværksætternes specifikke mål, 

ambitioner og udfordringer samt deres erfaringer og ønsker til erhvervsindsatsen. Disse afsnit 

er både baseret på de kvalitative interview samt resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, 

som 34 lokale iværksættere besvarede.   

5.1  OVERBLIK OG KARAKTERISTIK AF IVÆRKSÆTTERNE PÅ MORS 

Der er i perioden fra 2007-2013 i alt etableret 376 nye virksomheder på Mors. I tabellen herun-

der fremgår fordelingen af de nye virksomheder på brancher. 

Tabel 5.1. Antallet og fordelingen af de årligt nyetablerede virksomheder fra 2007-2013 

Branche Andel Antal 

Bygge og anlæg 17% 65 

Industri 12% 45 

Ejendomshandel og udlejning 12% 44 

Hoteller og restauranter 9% 34 

Handel 9% 33 

Videnservice 8% 29 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 8% 29 

Transport 6% 21 

Energiforsyning 5% 19 

Andre serviceydelser 5% 18 

Sundhed og socialvæsen 3% 10 

Vandforsyning og renovation 2% 9 

Information og kommunikation 2% 8 

Kultur og fritid 2% 8 

Råstofindvinding 1% 2 

Finansiering og forsikring 0% 1 

Undervisning 0% 1 

Total 100% 376 

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) 

Som det fremgår af tabel 5.1, er der størst iværksætteraktivitet inden for traditionelle brancher 

som bygge- & anlæg og industri, men også inden for servicefag som ejendomshandel og udlej-

ning, hotel og restaurant, videnservice og operationel service.  

Generelt er de interviewede nyetablerede virksomheder meget forskellige. Nogen er baseret på 

køb af (dele af) eksisterende virksomheder, nogen starter forfra men på en solid opbygget fag-

lighed og netværk inden for forretningsområdet, nogen springer ud i det som alternativ til ledig-

hed, mens andre igen er startet på hobbybasis og prøver sig frem derfra. Disse fire forskellige 
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typer af iværksættere har forskellige forudsætninger for at etablere og udvikle en virksomhed 

og forskellige ambitioner med at gøre det.  

De interviewede iværksættere repræsenterer en bred vifte af brancher og forretningstyper. Der 

er industrivirksomheder, håndværksvirksomheder, caféer, hjemmeservice, butikker og forskel-

lige former for service. De få, der er baseret på virksomhedskøb, har ansatte, mens de øvrige 

alle er enkeltmandsvirksomheder.  

De gennemførte interviews efterlader et indtryk af et område og af en befolkning med en meget 

stærk selvopholdelsesdrift. Der er tradition og kultur for at klare sig selv og for en stor del af 

dem er der tale om, at de altid gerne har villet være selvstændige. Mange af dem har tillige 

selvstændige ægtefæller og har familietraditioner som selvstændige. 

Beslutningen om at etablere virksomhed er derfor blevet oplevet som en naturlig mulighed. Øn-

sket er at fastholde et liv på Mors, som iværksætterne er glade for, og virksomhederne kan typisk 

drives hjemmefra. De fleste af dem er kommet i gang uden større investeringer og behov for 

kapital og går meget skridtvis frem. De har ikke lagt langsigtede planer og tænker heller ikke, at 

de har brug for en masse støtte og hjælp. Dog vil de meget gerne indgå i netværk med såvel 

andre iværksættere som etablerede virksomheder. 

I det følgende præsenteres iværksætternes mål og ambitioner, deres oplevelse af at etablere og 

drive virksomhed på Mors samt afslutningsvis deres ønsker til erhvervsindsatsen. 

5.2  IVÆRKSÆTTERNES MÅL OG AMBITIONER 

Interviewene med iværksætterne på Mors tegner et billede af, at de er realistiske, jordbundne 

og tager ét skridt ad gangen. For de fleste er den primære ambition at skabe grundlag for egen 

beskæftigelse. En del af iværksætterne er født på Mors, bor med deres familie på Mors og øn-

sker at finde veje til at fastholde grundlaget for deres nuværende liv på Mors.  

For flere af dem er etableringen af en ny virksomhed affødt af en afskedigelse, der har skabt 

behov for at gå nye veje – og som i flere tilfælde har indebåret en fratrædelsesordning med et 

økonomisk sikkerhedsnet i en periode. For flere af dem er det ønsket at deres ægtefæller på sigt 

også kan ernæres af virksomheden, men dette er udtryk for ønsker til indretning af livet snarere 

end udtryk for en forretningsmæssig ambition. 

Flere prøver mulighederne som selvstændig af fra et udgangspunkt som hobbyvirksomhed ved 

siden af anden fuldtidsbeskæftigelse eller studier. Her er ambitionen igen enten at skabe grund-

lag for en tilværelse på Mors eller blot at supplere anden beskæftigelse med muligheden for at 

supplere lønindkomst med lidt erhvervsindtægt knyttet til en hobby. 

Flere har en lang erhvervskarriere inden for det felt, hvor de nu har etableret virksomhed, bag 

sig. Det giver dem en stærk faglighed, kendskab til markedet og i et vist omfang et netværk. Men 

det sætter sig ikke igennem i forhold til ambitionerne med virksomhederne, der også for denne 

gruppe er meget forsigtige. 
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For de der har overtaget eller købt sig ind i en eksisterende virksomhed som led i et generati-

onsskifte er situationen lidt anderledes, idet de allerede står med en virksomhed med ansatte, 

kunder, marked m.v. Der er tale om virksomheder med langvarige kunde- og leverandørrelatio-

ner. Det giver en tryghed, men skaber også en potentiel sårbarhed. 

De interviewede iværksættere afviser ikke vækst og ansættelser på et senere tidspunkt, så der 

er ikke tale om et bevidst ønske om at ville bevare virksomheden på et bestemt og begrænset 

niveau. Det er blot ikke en overvejelse, der opleves som relevant i den første lange periode. 

Dette afspejler sig også i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor det kun er syv pro-

cent af de adspurgte iværksættere – dvs. virksomheder under tre år – som forventer en markant 

vækst i antallet af ansatte over de kommende tre år.  

5.3  VÆKSTBARRIERER OG UDFORDRINGER FOR IVÆRKSÆTTERNE 

At drive virksomhed på Mors indebærer både fordele og ulemper. Mors er et lille samfund, hvor 

mange kender hinanden gennem meget lang tid. Det kan skabe muligheder for iværksættere, at 

deres efternavn vækker genkendelse og forbindes med familien. Det skaber en tryghed og tillid 

og betyder at den nye virksomhed og iværksætter mødes positivt. Derfor har flere af iværksæt-

terne også meget bevidst valgt at benytte deres efternavn centralt i virksomhedens navn. Den 

stærke loyalitet til Mors og morsingboer betyder også at lokale leverandører foretrækkes frem-

for udenø’s. Man er indstillet på at hjælpe hinanden og foretrækker det personlige kendskab og 

den personlige kontakt.  

De veletablerede relationer kan imidlertid også udgøre en barriere for nye virksomheder. Nogle  

iværksættere oplever, at kunderne er meget svære at flytte fra deres hidtidige leverandører, og 

at man som iværksætter ikke umiddelbart inviteres ind i varmen. Så bliver Mors pludseligt et 

meget lille marked og betyder at fokus i højere grad må rettes mod andre markeder. At iværk-

sætterne på Mors fremhæver dette, afspejler også, at de generelt har relativt begrænsede 

vækstambitioner og ikke automatisk tænker på at skalere virksomheden og udvide deres mar-

kedsgrundlag.  

En iværksætter udtaler fx følgende:  

”Det kan være svært at drive virksomhed på Mors. Vi er mange små virksomheder om få 

kunder. Og der er stærke traditioner for at holde fast ved dem man kender”. 

Hovedparten af de interviewede virksomheder har Mors – eller etablerede kunder i nærheden 

- som deres primære marked. Så længe markedet på Mors er tilstrækkeligt, så er det som oven-

for nævnt en fordel. Det betyder også at afstand til markedet ikke opleves som en barriere. Men 

det er samtidigt klart, at iværksætternes langsigtede økonomiske udvikling hænger nøje sam-

men med den generelle udvikling på Mors – eller hos de få faste kunder. 

Tabellen herunder viser, hvor iværksætterne vurderer, at de skal udvikle sig i de kommende år 

for at kunne realisere deres mål og ambitioner. Resultaterne er baseret på svarene fra de 34 

iværksættere, der har medvirker i spørgeskemaundersøgelsen.  
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Tabel 5.2. Andel iværksætte der vurderer, at de over de kommende år skal udvikle sig inden 
for områderne 

Udviklingsområde Andel af iværksættere Andel af alle 

Bedre markedsføring og salgsarbejde 59% 38% 

Øget samarbejdet med andre virksomheder 41% 25% 

Udvikle nye forretningsområder eller -koncepter 38% 30% 

Udvikle nye/bedre produkter/ydelser og forretningsområder 31% 38% 

Udvikling og opkvalificering af medarbejdernes kompetencer 14% 22% 

Øge eksport og internationalisering 7% 8% 

Tættere involvering af kunder/brugere i udviklingsarbejdet 3% 7% 

Bedre rekruttering af nye medarbejdere 3% 9% 

Bedre evne til at tiltrække investorer og kapital 3% 5% 

Øget digitalisering og automatisering 0% 16% 

Bedre personaleledelse 0% 8% 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 

Note: Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar. Spørgsmålet lød: ” På hvilke områder vurderer du, at din virksom-

hed skal udvikle sig i de kommende år for at kunne realisere jeres mål/ambitioner og bibeholde/styrke markedspositionen bedst 

muligt?” 

Som det fremgår af tabellen, er der en relativt høj andel (59 procent) af iværksætterne, der 

vurderer, at de skal udvikle sig inden for markedsføring og salg over de kommende år. Sam-

menlignet med alle de adspurgte virksomheder (hvor 38 procent fremhævede markedsføring 

og salg, jf. tabel 4.1) fremstår dette udviklingsområde således særligt vigtigt for iværksætterne. 

Det samme gør sig gældende i forhold til øget samarbejde med andre virksomheder, som 

fremhæves af 41 procent af iværksætterne mod 25 procent af alle virksomheder.  

Derimod fremstår bl.a. udvikling af nye produkter, opkvalificering af medarbejderne, digitalise-

ring og personaleledelse som mindre vigtigt for iværksætterne, hvilket hænger naturligt sam-

men med, at de nyetablerede virksomheder ofte har relativt nye produkter på hylderne samt 

få ansatte.   

Alt i alt indikerer resultaterne dermed, at lokale erhvervsservicetilbud, som kan understøtte 

udviklingen af bedre salgs- og markedsføringsarbejde samt bidrage til at etablere netværk og 

kontakter til andre virksomheder, fremstår særligt relevant for iværksætterne. I det følgende 

afsnit rettes fokus nærmere mod iværksætternes erfaringer og ønsker til den lokale erhvervs-

indsats.  

5.4  ERFARINGER OG ØNSKER TIL ERHVERVSFREMMEINDSATSEN 

Næsten alle de interviewede iværksættere havde været i kontakt med Erhvervsrådet og havde 

derfor erfaringer med støtten til etableringen herfra. Der var helt generelt stor tilfredshed med 
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den støtte, de havde oplevet – eneste minus var at der opstod et hul i forbindelse med perso-

naleudskiftning tidligere på året. 

Iværksætterne er som udgangspunkt utrolig ydmyge. De forventer ikke en masse støtte og går 

ikke med en lang ønskeliste. Men de er omvendt meget positive over for Erhvervsrådets opsø-

gende arbejde, hvor iværksætterne er blevet kontaktet uopfordret eller hvor individuel sparring 

er blevet fulgt op af telefonopkald. Støtten og ønskerne til støtten har flere dimensioner.  

Iværksætterne peger ikke på ret mange barrierer for deres udvikling, hvilket blandt andet hæn-

ger sammen med deres store realisme, skridtvise tilgang og ydmyge indstilling.  

Helt basalt er der brug for moralsk opbakning og anerkendelse, samt at man som iværksætter 

bliver opdaget og værdsat: 

”Der er brug for hjælp til at tro på at det kan lykkes” Og: ”Jeg hørte gennem en anden virk-

somhed at det [business brunch] lige havde været der. Jeg ville rigtig gerne inviteres med. 

Det ville give moral og føles som opbakning” 

Som den samme iværksætter udtrykker, så er kommunen hurtige til at finde ud af, at man er 

her, når det handler om regningen for renovation, mens man skal høre om Businessbrunch gen-

nem andre virksomheder, der åbenbart bliver inviteret med. Det skaber en følelse af, at kom-

munen fokuserer på de veletablerede og på de, som de kender. Og det skaber igen en følelse af, 

at man skal være en del af det gode selskab for f.eks. at kunne få adgang til kontrakter med 

kommunen. 

Dernæst er der brug for netværk. Alle iværksætterne har brug for at vende med andre, hvordan 

de har grebet de mange forskellige udfordringer og opgaver an. Meget gerne netværk med an-

dre iværksættere på tværs af brancher. En mulighed kunne være at invitere deltagerne på de 

kurser i iværksætteri, som Erhvervsrådet afholder, til opfølgende møder – en slags ”mødre-

gruppe” for de nye små, som én af iværksætterne udtrykte det: 

”Gerne en netværksgruppe på tværs – sådan lidt mødregruppeagtigt: Hvad har I gjort, hvad 

tænker I?” 

Blandt de, der overtager etablerede virksomheder, er ønskerne til netværk mere brancheorien-

terede. Netværk med etablerede virksomheder efterspørges også. 

Nogle af iværksætterne har også mere specifikke ønsker og behov. Som optakt til virksomheds-

overtagelser kan der være brug for hjælp til at forberede kontakt til banker, hjælp til at overskue 

prissætning af virksomheder eller kende til ejerskabsmodeller.  

Blandt de mere konkrete ønsker er bl.a. et ønske om at Erhvervsrådet kunne etablere kontakt 

til erhvervsserviceoperatører i områder med mangel på arbejdskraft (Midt- og Sønderjylland), 

så virksomheder på Mors måske kunne komme i betragtning til at løse nogen af opgaverne. Der 

er også et ønske om, at det bliver lettere at få overblik over muligheder for tilskud til udvikling 

af virksomheden. Der er også et ønske om, at kommunen overvejer sin model for kontrakter om 

service og vedligehold på bygninger, så disse bliver tilgængelige for mindre virksomheder, der 

ikke kan konkurrere med de store og veletablerede på de store samlede kontrakter. 



44 

 

Figuren herunder viser, hvordan de iværksættere, der indgik i spørgeskemaundersøgelsen, har 

vurderet vigtigheden af de forskellige typer af lokale erhvervsserviceydelser for deres vækst og 

udvikling.   

Figur 5.1. Iværksætternes vurdering af vigtigheden af lokale serviceydelser 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 

Note: Ved ikke/ej relevant er taget ud 

Sammenlignet med resultaterne for alle de adspurgte virksomheder (figur 4.6), kan det ses, at 

en større andel af iværksætterne særligt vurderer følgende typer af lokale erhvervsserviceydel-

ser som vigtige:  

 Netværk til andre virksomheder 

 Kollektive arrangementer (fx i form af fyraftensmøder)  

 1-1 vejledning/sparring om forretningsudvikling 

Figur 5.2 viser desuden, hvad iværksætterne ønsker, at de lokale erhvervsservicetilbud skal 

handle om.  
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Figur 5.2. Iværksætternes ønsker til, hvad de lokale serviceydelser skal handle om. 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Morsø Kommune 

Note: Det har været muligt at angive flere svar 

Sammenlignet med alle de adspurgte virksomheder (jf. figur 4.7) er den klart mest markante 

forskel, at en langt større andel af iværksætterne ønsker generel basisvejledning. 64 procent af 

iværksætterne efterspørger dette mod 31 procent af alle de adspurgte lokale virksomheder.    
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Kapitel 6   
Inspirationsforslag til udvikling af erhvervsfremmeindsatsen på Mors 

Dette kapitel opstiller en række inspirationsforslag til, hvordan erhvervsfremmeindsatsen frem-

adrettet kan udvikles og styrkes yderligere på Mors. Inspirationsforslagene er baseret på resul-

taterne fra de forudgående kapitler, som har kortlagt de lokale virksomheders ønsker og behov. 

Herudover er de baseret på erfaringer fra andre kommuner og generelle analyser om god praksis 

i den lokale erhvervsfremme11. 

Analysen har vist, at der generelt er stor efterspørgsel efter lokale ydelser og erhvervsfremme-

tiltag, men at virksomhederne på Mors samtidig også har mange forskellige udfordringer og øn-

sker. 

Det grundlæggende fundament for at udvikle erhvervsfremmeindsatsen er derfor, at Morsø Er-

hvervsråd udvikler et indgående kendskab til de enkelte virksomheders udfordringer og behov. 

Kun derigennem kan den lokale erhvervsservice reagere proaktivt på virksomhedernes behov 

og formidle relevante ydelser, programmer, netværk mv. til virksomhederne.  

Det kunne fx være gennem faste, årlige udviklingssamtaler med interesserede virksomheder på 

tværs af brancher, alder og størrelse, så der sikres en solid forståelse for virksomhedernes aktu-

elle og specifikke udfordringer. 

Samtalen skal gennemføres hos den enkelte virksomhed og kan fokusere på forhold som; 

 Virksomhedens nuværende strategi, mål og konkurrencesituation. 

 Aktuelle udviklingsplaner. 

 Virksomhedens udfordringer og behov (aktuelt og på lidt længere sigt). 

 Idéer og overvejelser til nye projekter, forretningsudvikling og innovation. 

 Præsentation og diskussion af relevante erhvervsfremmetilbud, støttemuligheder, etc. 

 Virksomhedens eventuelle ønsker til fremtidige lokale erhvervsserviceydelser. 

Figuren herunder illustrerer, at den tætte dialog med de lokale virksomheder bør være afsættet 

for erhvervsfremmeindsatsen. Endvidere sammenfatter figuren de konkrete indsatsområder, 

der er blevet identificeret i analysen, og som uddybes i de følgende afsnit.  

                                                           

11 Se fx IRIS Group (2014); ”De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark”. Udarbejdet 
for Erhvervs- og Vækstministeriet og KL. 
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Figur 6.1. Sammenfatning af inspirationsforslag til erhvervsfremmeindsatsen på Mors 

 

6.1  POLITISK INTERESSEVARETAGELSE 

Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at næst efter netværk til andre virksomheder, så er vare-

tagelse af virksomhedernes interesser i spørgsmål om erhvervsudvikling og erhvervspolitik den 

ydelse, som den største andel af de lokale virksomheder betragter som vigtigt for deres vækst 

og udvikling. 62 procent af alle de adspurgte lokale virksomheder betegner således dette som 

vigtigt eller meget vigtigt. Samlet set viser resultatet, at de lokale virksomheder i høj grad efter-

spørger en stærk lokal erhvervsorganisation, som selvstændigt kan varetage deres interesser 

både på kommunalt, regionalt og statsligt niveau.  

Det nuværende Erhvervsråd udgør således en oplagt platform for at fastholde og styrke vareta-

gelsen af virksomhedernes interesse gennem tæt inddragelse i lokalpolitiske beslutningsproces-

ser og –strategier med betydning for erhvervslivet. Det kan fx være i forhold til bosætningstiltag, 

beskæftigelsesindsatser, indkøbspolitik, infrastruktur, fastlæggelse af gebyrer og afgifter, æn-

dring af sagsbehandlingsprocesser og indgangene til kommunen samt plan- og byudvikling. Det 

fremstår desuden som særligt vigtigt, at der er en systematisk politisk interessevaretagelse i 

forhold til at arbejde for at forbedre den lokale mobil- og bredbåndsdækning, da det er det nu-

værende lokale rammevilkår, som virksomhederne er mest utilfredse med.    

6.2  ERHVERVSUDVIKLING: TILTRÆKNING AF KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 

Virksomhederne på Mors giver udtryk for stor tilfredshed med den lokale arbejdskraft, der op-

leves som meget stabil, fleksibel og pligtopfyldende, jf. kapitel 4. Men samtidig viser både inter-

viewene og spørgeskemaundersøgelsen, at virksomhederne enten allerede har eller forventer 

at få udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i løbet af de kommende år, hvilket 

derfor kan blive en vækstbarriere for dem.   

Tæt dialog med de  lokale 
virksomheder om udfordringer 

og behov (regelmæssige 
udviklingssamtaler)

1. Politisk interessevaretagelse

2. Erhvervsudvikling: Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft

3. Erhvervsudvikling: Samspil med uddannelsesinstitutioner

4. Erhvervsudvikling: Stimulering af iværksætterkulturen

5. Fokuseret erhvervsservice: Salg og markedsføring i turist og 
handelserhvervet 

6. Fokuseret erhvervsservice: Virksomhedsnetværk

7. Styrket basal erhvervsservice 
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Selvom en del af dette kan tilskrives nogle overordnede rammevilkår som Mors’ geografiske 

placering og de generelle konjunkturer på arbejdsmarkedet, så fremhæver mange af virksom-

hederne, at Morsø Kommune i samspil med Erhvervsrådet kunne gøre mere for at tiltrække 

kvalificeret arbejdskraft til øen. Det kunne eksempelvis være gennem markedsføringstiltag, der 

tager udgangspunkt i erhvervslivets behov, og aktivt fokuserer på at tiltrække kvalificeret ar-

bejdskraft ved både at synliggøre de overordnede levevilkår og fritidstilbud samt de konkrete 

virksomheder og jobmuligheder på øen. Dvs. målrettede kampagner og annoncer, der ikke kun 

fokuserer på at tiltrække turister til øen i sommermånederne.  

Som en del af den langsigtede indsats kan der også iværksættes mere systematiske tiltag til at 

fastholde fraflytternes tilknytning til øen. Herunder særligt målrettet mod de ressourcestærke 

yngre mennesker, der flytter fra øen på grund af adgang til specialiserede og videregående ud-

dannelsestilbud. Det kunne eksempelvis være i form af nyhedsbreve eller events, hvor der blev 

fortalt positive historier om erhvervslivet og udviklingen på øen med henblik på at øge motiva-

tionen og lysten til at vende tilbage til øen for at arbejde og bosætte sig.   

I en erkendelse af at bosætnings- og erhvervspolitik er tæt forbundet, når det handler om at 

tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, så har nogle kommuner bl.a. valgt at placere dele 

af deres bosætningsarbejdere hos erhvervsserviceoperatøren. Det betyder, at virksomhederne 

og de nye medarbejdere kan få en mere håndholdt service og skræddersyet lokal information, 

hvilket kan have stor betydning for at tiltrække og fastholde arbejdskraft udefra.  Herunder også 

i forhold til at hjælpe med at integrere ægtefæller på det lokale arbejdsmarked, da det er noget 

af det allermest afgørende for den langsigtede fastholdelse af arbejdskraften.  

Mange virksomheder har desuden nævnt, at kommunen burde støtte opførelsen af nye attrak-

tive lejeboliger, da det kunne gøre det mere attraktivt for nye medarbejdere at bosætte sig 

(midlertidigt) på øen, hvis de ikke var nødt til at købe fast ejendom. Eksempelvis kunne der ska-

bes særlige miljøer for unge faglærte, der kunne tiltrækkes til Mors ved en samlet markedsføring 

af fx attraktive boliger ved fjorden, fritidsaktiviteter, gode jobmuligheder, mv.  

6.3  ERHVERVSUDVIKLING: SAMSPIL MED UDDANNELSESINSTITUTIONER  

Analysen har vist, at adgang til kvalificeret arbejdskraft og kompetencer betragtes som en ud-

fordring eller fremtidig trussel for mange af de lokale virksomheder. Og det gælder både i for-

hold til adgang til kvalificeret højtuddannet, faglært og ufaglært arbejdskraft, da de lokale virk-

somheder har meget forskellige behov.   

Erhvervslivet på Mors ville derfor kunne have gavn af, at der blev skabt et bedre samspil med 

forskellige uddannelsesinstitutioner for netop at styrke rekrutteringsgrundlaget. Men også for 

at håndtere de udfordringer, som nogle virksomheder har omkring innovation og forretningsud-

vikling, jf. kapitel 4.  

For det første foreslår flere af de interviewede virksomheder at etablere samarbejdsaftaler med 

de tekniske skoler i fx Skive og Thisted. Det kunne eksempelvis handle om at udvikle uddannel-

sesprojekter i virksomheder fra Mors, som eleverne kunne arbejde med at løse, motivere til flere 
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lærlinge og praktikforløb samt synliggøre jobmulighederne på Mors. Ambitionen er at skabe en 

stærkere kobling mellem virksomhederne og erhvervsskolerne, så netværket mellem virksom-

heder, undervisere og elever styrkes. Hvis eleverne fx løser konkrete, mindre opgaver defineret 

af virksomhederne, vil det også kunne skærpe den gensidige interesse for et lærlingeforløb eller 

et senere ansættelsesforhold. Der kunne også tages initiativer til jobbørser eller virksomheds-

dage i form af arrangementer, hvor virksomhederne havde mulighed for at præsentere sig selv 

på skolerne.    

For det andet kunne samarbejdet med universiteterne i Aarhus og Aalborg styrkes. Morsø Kom-

mune har allerede etableret initiativet ”Videnhotel Mors”, der fokuserede på at knytte stude-

rende fra AU Herning/Aarhus Universitet og Aalborg Universitet til de lokale virksomheder på 

Mors.  

Mange af de interviewede virksomheder udtrykte interesse for et tættere samarbejde med spe-

cielt studerende. Det kan være i form af semesterprojekter, mentorvirksomhedsordninger, virk-

somhedspraktik, kandidatafhandlinger, mm., hvor den studerende løser opgaver for virksomhe-

den som en del af sit eget studie12. Det kan både bidrage til at tilføre virksomheder ny viden og 

innovation samt være en platform for rekruttering af højtuddannet arbejdskraft. 

Formålet og intentionen med Videnhotel Mors fremstår således særdeles relevant, men ingen 

af de interviewede virksomheder havde benyttet sig af tiltaget. Flere havde desuden slet ikke 

hørt om initiativet, selvom det i høj grad lød som et relevant initiativ for dem. Initiativet er nu 

forankret i Erhvervsrådet, hvilket giver bedre mulighed for at kommunikere det ud til de lokale 

virksomheder. 

For det tredje kunne der fokuseres på at udvikle folkeskoleprojekter i form af fx efteruddan-

nelse af lærere og virksomhedsbesøg, der kan øge elevernes interesse for tekniske fag og er-

hvervsuddannelser – samt muligvis også synliggøre nogle af de lokale virksomheder og jobmu-

ligheder på Mors.   

6.4  ERHVERVSUDVIKLING: STIMULERING AF IVÆRKSÆTTERKULTUREN  

Den statistiske kortlægning af erhvervspræstationerne i Morsø Kommune viste, at den årlige 

andel af nye virksomheder (iværksætterraten) ligger noget under landsgennemsnittet. Samtidig 

tegner interviewene med både virksomheder og iværksættere også et billede af, at iværksæt-

terkulturen ikke fremstår stærk på Mors.  

En tidligere fremtrædende lokalpolitiker – som også blev interviewet – udtalte eksempelvis:  

”Det er ikke kapitalen, der er en barriere for at starte ny virksomhed på Mors, selvom det 

selvfølgelig også kan være en udfordring. Men det er i højere grad kulturen og mentaliteten. 

Der er behov for et opgør med Janteloven”.  

                                                           

12 Modellen er fx meget udbredt på Aalborg Universitet, hvor en stor del af eksamensprojekterne og kan-
didatafhandlinger tager afsæt i problemstillinger formuleret af virksomheder. 
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Selvom de interviewede iværksættere giver udtryk for stor tilfredshed med den generelle basis- 

og opstartsvejledning – og i høj grad også efterspørger dette – tyder det på, at der er potentiale 

for at stimulere iværksætterkulturen på øen yderligere både mentalt og praktisk.  

Den mentale opbakning handler bl.a. om, at synliggøre og hylde de lokale iværksættere. Det 

kan fx være gennem artikler, nyhedsbreve, arrangementer, priser/kåringer eller forskellige an-

dre former for events. Men grundlæggende handler det om at fortælle og synliggøre de lokale 

styrkepositioner og succeshistorier:   

”Mors skal fortsætte med at bygge videre på lokale styrkepositioner. Det kan fx være inden 

for skaldyr/fiskere. Og der er jo god markedsføring af muslinge- og østersfestival. Men hvor-

for kommer der ikke nye virksomheder og iværksættere inden for området? Hvorfor er en 

virksomhed som ”Nordisk Tang” eksempelvis ikke opstået på Mors? Der er behov for, at vi 

stimulerer mere til iværksætteri, og bliver bedre til at fortælle de gode historier om Mors 

både internt og eksternt. Vi skal tro noget mere på os selv”.    

En praktisk hjælp til iværksætterne, der samtidig også kan bidrage til at synliggøre og stimulere 

iværksætterkulturen, kunne være etablering af en business-/udviklingspark – som der fx eksi-

sterer i Struer og Skive – hvor iværksætterne kan få adgang til lokaler og fælles administrative 

faciliteter. Det kunne desuden fungere som en naturlig ramme for udveksling af erfaringer, dan-

nelse af virksomhedsnetværk, kollektive iværksætterarrangementer samt information om andre 

tilbud til iværksættere i erhvervsfremmesystemet. Udviklingsmiljøet kunne eksempelvis place-

res i Støberiet, hvor der er let adgang både til Erhvervsrådet og Jobcentret.    

Det kan endvidere overvejes, om der er områder, hvor Mors pga. sin profil og placering ved 

fjorden kan gøre noget særligt for at udvikle eller evt. tiltrække iværksættere, jf. ovenstående 

citat. En mulighed kunne være at organisere interesserede/potentielle investorer i og uden for 

kommunen, der var interesserede i at investere i udviklingen af nye, innovative fødevarevirk-

somheder med fokus på fisk og skaldyr. Det ligger i naturlig forlængelse af DTUs satsning på 

skaldyrscentret på Mors, der giver potentielle iværksættere nærhed til et avanceret forsknings-

miljø.  

Iværksætterne kunne komme fra både Mors og uden for øen, men med en betingelse om, at 

virksomhederne skal etableres på Mors. Der kunne nedsættes et panel, der fik til opgave at 

screene relevante prospekter fra iværksættere, og der kunne som en begyndelse udskrives en 

idékonkurrence på området. 

Endelig kan Erhvervsrådet vurdere grundlaget for at etablere et mere generelt business angel 

netværk, som kan være åbent for lokale erhvervsfolk med interesse for at investere lidt midler i 

innovative iværksættere og bidrage som mentorer i de første år. Flere andre kommuner har 

positive erfaringer med dette. 
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6.5  FOKUSERET ERHVERVSSERVICE: VIRKSOMHEDSNETVÆRK 

Spørgeskemaundersøgelsen viste, at netværk til andre virksomheder var den lokale erhvervs-

serviceydelse, som den største andel af både iværksætterne og de etablerede virksomheder på 

Mors vurderede som vigtig for deres vækst og udvikling.   

Selvom mange af virksomhederne på øen kender hinanden godt, så tyder det på, at der kan 

skabes endnu flere professionelle og forretningsorienterede lokale virksomhedsnetværk end 

dem som Erhvervsrådet allerede organiserer for fx økonomichefer og iværksættere.  

Samlet viser analysen således, at der er et betydeligt potentiale for at skabe nogle mindre og 

fokuserede erhvervsnetværk, hvor der er en klar fællesnævner blandt deltagerne. Det kunne 

eksempelvis være et lokalt erhvervsnetværk dedikeret produktions- og fremstillingsvirksomhe-

der.  

Et andet relevant netværk – som kunne gå på tværs af brancher – kunne eksempelvis være et 

netværk for lokale ejerledere af små og mellemstore virksomheder, der ofte oplever nogle af de 

samme udfordringer med fx at skalere virksomheden, outsource samt udvikle nye forretnings-

ideer og udøve god personaleledelse.  

Derudover kunne følgende netværk også være aktuelle:  

• Topledernetværk for etablerede virksomheder, der har vækstambitioner og konkurre-

rer på innovation. Fx sparring om nye forretningsidéer, vækstproblematikker, rekrutte-

ring, ledelse, personalespørgsmål, mv. 

• Salgsnetværk. Netværk for mindre virksomheder med ambitioner om og potentiale for 

salg uden for Mors/lokalområdet. 

• Iværksætternetværk. Netværk på 4-5 iværksættere mhp. gensidig erfaringsudveksling 

om salg, marketing, virksomhedsudvikling, mv.13  

• Branding og event netværk. Netværk med fokus på udvikling af idéer til events og bran-

ding af Mors. 

Erhvervsrådet kunne fremadrettet stå for at starte og facilitere netværkene samt bistå med kon-

takt til foredragsholdere, eksperter mv. Og i den sammenhæng vil det sandsynligvis kunne skabe 

stor værdi, hvis nogle af de store og toneangivende industrivirksomheder også blev engageret i 

de relevante netværk, så deres erfaringer, kapacitet og kompetencer blev udnyttet og delt med 

andre lokale virksomheder.  

                                                           

13 Erhvervsrådet har allerede taget initiativ til flere iværksætternetværk. 
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6.6  FOKUSERET ERHVERVSSERVICE: SALG OG MARKEDSFØRING I TURIST- OG HAN-

DELSERHVERVET 

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen tegner et klart billede af, at de lokale virksomheder 

i høj grad betragter bedre salg og markedsføringsarbejde som et fremadrettet udviklingsom-

råde. Og det gælder særligt for iværksætterne og virksomhederne inden for turist- og handels-

erhvervene. Dvs. detailbranchen, hotel og restauration samt kultur og fritid.  

Interviewundersøgelsen viser, at der er to udfordringer/pespektiver på dette område.  

Dels mangler en del af virksomhederne selv kompetencer inden for områder som salg samt di-

gital markedsføring og kommunikation. 

Dels kan der være behov for flere partnerskaber for at trække flere turister til øen. Ofte er det 

sammenhængende oplevelsesprodukter, der gør et område attraktivt for turister. Under Visit-

mors gøres allerede en del for at markedsføre pakketure og forskellige typer af ferieophold, men 

der kan formentlig iværksættes en endnu stærkere indsats for at udvikle fælles koncepter, hvor 

natur, oplevelser, overnatning og aktiviteter kommunikeres og markedsføres samlet.  

Indsatsen for at løfte salgs- og markedsføringsindsatsen kan således bestå i en kombination af 

følgende initiativer; 

• At Erhvervsrådet faciliterer workshops eller seminarer med fokus på digital markedsfø-

ring, prissætning, kundehåndtering og CRM, salgsteknikker og salgskanaler, mv.  

• At Erhvervsrådet i samarbejde med Morsø Turistbureau arrangerer workshops eller lig-

nende med aktørerne i branchen mhp. udvikling af fælles oplevelseskoncepter og fælles 

markedsføring, fx med Jesperhus, naturoplevelser, skaldyr events, mv. som omdrej-

ningspunkt. 

6.7  STYRKET BASAL ERHVERVSSERVICE 

Den basale erhvervsservice er fundamentet i den lokale erhvervsfremmeindsats. Det er gennem 

den basale erhvervsservice, at nye virksomheder hjælpes i gang i form af introduktion til virk-

somhedsstart, udarbejdelse af forretningsplaner, skat, virksomhedsjura, finansiering, etable-

ringsformer, mv. Den basale erhvervsservice omfatter i de fleste kommuner også vejledning og 

arrangementer for etablerede virksomheder om fx eksport, håndtering af offentlige kunder, di-

gitalisering, mv. 

Herudover fungerer den basale erhvervsservice som indgang til andre erhvervsfremmeydelser 

(fx Væksthuse og nationale programmer) og til private rådgivere. 

Der kan opstilles følgende retningslinjer for god praksis i den basale erhvervsservice; 

 Den bør udbydes af erfarne, uvildige generalister. Det er vigtigt, at vejlederne har en 

bred indsigt inden for virksomhedsudvikling.  
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 Den skal være i stand til at udfordre virksomhederne og tage afsæt i deres forretning – 

og bl.a. kunne bidrage til at identificere ikke-erkendte potentialer. Det kræver, at med-

arbejderne har indsigt i coaching, generel forretningsudvikling og i centrale værktøjer 

som Væksthjulet, Business Model Canvas, mv. 

 Den bør være synlig og tilgængelig for virksomheder, og der bør være en god og infor-

mativ hjemmeside med en række grundlæggende informationer om at drive virksomhed 

i området samt vejledninger og indgange til relevante aktører. 

 Den bør have et stort kendskab til relevante lokale, regionale og nationale erhvervspo-

litiske programmer og aktiviteter og henvise/formidle kontakt hertil. 

Den basale erhvervsservice vedrører bl.a. etableringsvejledning, netværk for iværksættere (se 

næste afsnit), vejledning om virksomhedsudvikling, gå-hjem-møder om centrale temaer (fx ek-

sport), etc. Vejledningen er kendetegnet ved at være af kort varighed og stå til rådighed for alle 

iværksættere og virksomheder. 

Med den ressourcemæssige opgradering af Morsø Erhvervsråd er der skabt et stærkt fundament 

for at udbyde basal erhvervsservice på et højt niveau, og hvor de foreslåede udviklingssamtaler 

udgør et centralt fundament.  

Fremadrettet kan den basale erhvervsservice på Mors endvidere styrkes gennem følgende tiltag: 

• Etablering af en fælles digital indgang for alle virksomheder på Mors, der ønsker infor-

mation og overblik over erhvervsfremme (lokalt, regionalt og nationalt) samt diverse 

informationer og indgange vedr. lokale erhvervsforhold, herunder udbud, tilladelser, le-

dige grunde, tilskud, osv. En sådan digital indgang kan udvikles i et samarbejde mellem 

Morsø Erhvervsråd og Morsø Kommune. 

• Opstartsvejledningen i Morsø Kommune kan kombineres med gratis ”rådgivningsca-

feer”, hvor opstartsvirksomheder tilbydes gratis rådgivning fra advokater, revisorer, 

salgskonsulenter, mv. 

• Flere temamøder/gå-hjem-møder. Fx har interviewundersøgelsen vist interesse for te-

mamøder inden for finansiering, information om erhvervsfremmesystemet, digitalise-

ring og muligheder for samarbejde med videninstitutioner. 
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Bilag: Datagrundlag 
 

Dette bilag uddyber kort analysens datagrundlag, der overordnet består af følgende tre dele:  

 Statistisk registerdata fra Danmarks Statistik 

 Dybdegående kvalitative interview med virksomheder og iværksættere fra Mors 

 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder på Mors 

Statistisk registerdata fra Danmarks Statistik 

Kapitel 2 og 3 i rapporten er primært baseret på særkørsler fra Danmarks Statistik. Der er ind-

hentet data fra alle danske kommuner, regioner og for hele landet. Alle særkørsler er afgrænset 

til private virksomheder, der ikke kan betegnes som en hobby-virksomhed. Dvs. at virksomhe-

derne præsterer en aktivitet svarende til 0,5 årsværk. Grundet diskretionshensyn i Danmarks 

Statistik er en række mindre brancher lagt sammen og givet nye branchenavne. 

Data er opgjort på arbejdssteder, da en virksomhed kan have flere arbejdssteder rundt i landet. 

Det skyldes, at hvis man eksempelvis opgør en virksomhed på CVR-nummeret, risikerer man, at 

en virksomhed og dens aktivitet placeres i den kommune, hvor hovedsædet ligger (typisk de 

større byer/kommuner). Det kaldes også ”hovedsædeproblematikken”.  

I kapitel 2 og 3 bliver Morsø Kommune sammenlignet med en kategori, der kaldes ”sammenlig-

ningskommuner”. Denne kategori består af gennemsnittet for følgende kommuner: Skive, Thi-

sted, Viborg, Jammerbugt, Himmerland og Mariagerfjord. 

Kvalitative interview 

Som grundlag for kapitel 4, 5 og 6 i rapporten, er der i alt blevet gennemført 25 interview. Inter-

viewene har typisk varet omkring 45 min. og fulgt en semistruktureret interviewguide. Cirka 

halvdelen af interviewene er blevet gennemført on site og de resterende over telefon.   

De interviewede virksomheder er blevet udvalgt med henblik på at sikre en spredning i forhold 

til branche, størrelse og alder.  

Boksen herunder giver et samlet overblik over de etablerede virksomheder og iværksættere, der 

er blevet interviewet. 
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Interviewede etablerede virksomheder Interviewede iværksættere og privatpersoner  

 Clock Huset 

 Damolin A/S 

 Entreprenør Kim Hedegaard 

 Fredsø Vognmandsforretning  

 Frøslev Mollerup Sparekasse 

 Jesperhus Resort A/S  

 KPK Døre og Vinduer 

 Kunststof Kemi  

 Martin Hosbond 

 Mollerup Mølle  

 Morsø Tømrer- og Snedkerforretning 

 Radio Limfjord 

 Vognmandsfirma Filtenborg  

 Wind 1 A/S 

 Broundal 

 Cafe Os 2 

 Cool-heat 

 Den Glade Gris  

 Kibsgaard Specialproduktion 

 Knud Erik Jensen (tidligere borgmester) 

 Lysdal Hjemmeservice 

 MD-Dæk 

 Nyborg Grafik  

 Pava Bilsyn Nykøbing Mors 

 Skøn 

Spørgeskemaundersøgelsen 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt de lokale virksomheder er gennemført i slutningen af no-

vember 2016. Respondentpopulationen er identificeret på baggrund af udtræk af navne og mail-

adresser på virksomheder i Morsø Kommune fra NN Markedsdata, der herefter er blevet kvali-

tetssikret og uddybet af Morsø Erhvervsråd.  

Det har resulteret i, at der er blevet sendt en personlig mail med et link og en invitation til at 

deltage til 881 lokale virksomheder. Efter frasortering af inaktive mailadresser er den samlede 

respondentliste på 775 virksomheder, hvoraf 328 har besvaret skemaet helt eller delvist, hvilket 

svare til 42 procent.  

Respondentpopulation og svarprocenter 

 Antal 

Samtlige spørgeskemainvitationer 881 

Inaktive e-mails 99 

Respondenter, der ønskede at blive taget ud af populationen 7 

Samlet respondentpopulation 775 

Helt eller delvist besvarede spørgeskemaer 328 

Kun komplet besvarede spørgeskemaer 281 

Svarprocent med komplet og delvist besvarede spørgeskemaer 42% 

Svarprocent kun med komplet besvarede spørgeskemaer 36% 

Tabellen herunder viser desuden, hvordan de 328 respondenter fordeler sig inden for de for-

skellige brancher samt hvor mange iværksættere, der har besvaret skemaet.  
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Fordelingen af besvarelserne efter branche 

Branche Antal besvarelser Heraf antal iværksættere 

Bygge og anlæg 49  7 

Detailhandel 42 5 

Finans, IKT og vidensservice mv. 51 6 

Hoteller og resturanter, kultur og fritid 22 2 

Industri mv. 41 2 

Landbrug, skovbrug og fiskeri  59 2 

Private velfærdsydelser og anden service 41 6 

Transport og engroshandel 23 4 

Total 328 34 

 


