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I forbindelse med Axcelfutures globaliseringsprojekt kårer vi Danmarks mest globaliserede
kommune.
Kåringen går til den kommune, der scorer bedst på fire parametre, der dækker over kommunens
virksomheders importintensitet, eksportintensitet, brugen af erhvervsindvandrere og graden af
udenlandsk ejerskab af virksomheder med hovedsæde i kommunen.
Dette års mest globaliserede kommune er Vallensbæk kommune, der scorer højt på alle fire
parametre og særligt på importgraden og graden af udenlandsk ejerskab
Brøndby og Ikast-Brande kommuner er hhv. Danmarks 2. og 3. mest globaliserede kommune

Globaliseringen er en gevinst for dansk økonomi. Vi er en lille åben økonomi, der er afhængig af at
kunne eksportere til resten af verden. Samtidig er danske virksomheder afhængige af at kunne
importere varer og tjenester – enten for at sælge direkte videre til kunden, eller for at bruge importen
som input i egen produktion. Ligeledes er importen en gevinst for forbrugeren, der oplever et større
produktudvalg og lavere priser som følge af importen.
Globaliseringen er også grænseoverskridende investeringer. Når udenlandske virksomheder investerer
i danske virksomheder eller placerer sig i Danmark, kan det tilføre den danske virksomhed knowhow,
bedre processer mv. og øge konkurrencen og dermed øge produktiviteten.
Og endelig er erhvervsindvandring positivt for dansk økonomi, da det udglatter konkjunkturudsving,
skæpper i statskassen, og giver virksomheder adgang til kompetencer, der ellers er mangel på i
Danmark.
Mens globaliseringen er verdensomspændende, sker globaliseringen også lokalt i Danmark i de
enkelte kommuner. Derfor kårer Axcelfuture nu Danmarks mest globaliserede kommune som en del
af Axcelfutures globaliseringsprojekt

VALLENSBÆK ER DANMARKS MEST GLOBALISEREDE
KOMMUNE
Danmarks mest globaliserede kommune er Vallensbæk. Vallensbæks topplacering skyldes en
konsistent høj rangering på de fire udvælgelseskriterier; kommunens virksomheders importintensitet,
eksportintensitet, brugen af erhvervsindvandrere og graden af udenlandsk ejerskab af virksomheder
med hovedsæde i kommunen (kriterierne uddybes nedenfor). Her ligger Vallensbæk hhv. nr. 5, 11, 10
og 6 blandt landets 98 kommuner. Samlet set giver det en rangering som nummer 1, da alle kriterier
vægter lige meget i kåringen.
Brøndby og Ikast-Brande kommuner ligger hhv. nummer to og tre, mens Fredensborg og København
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kommuner kommer ind som nummer fire og fem.

Kommuner Placering Importgrad Eksportgrad
1
Vallensbæk
5
11
2
Brøndby
3
23
Ikast-Brande
3
1
2
4
Fredensborg
20
15
5
København
35
31

Kilde: Danmarks Statistik, Bureau van Dijk og egne beregninger

Erhvervsindvandring

Udenlandsk
ejerskab

Globaliseringsgrad

10

6

8

18

1

11

9

44

14

21

12

17

2

7

19

Tabellen herunder viser placeringen for alle kommuner i Storkøbenhavn.

Kommuner i Storkøbenhavn

Placering ift. alle kommuner

Vallensbæk
Brøndby

København
Høje-Taastrup
Gentofte
Ballerup
Gladsaxe
Rudersdal
Lyngby-Taarbæk
Ishøj
Glostrup
Furesø
Greve
Hvidovre
Tårnby
Albertslund

Herlev
Frederiksberg
Dragør

Rødovre

1
2
5
7
9
10
14
15
17
20
25
27
28
40
41
44
63
65
70
81

Kilde: Danmarks Statistik, Bureau van Dijk og egne beregninger
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OPGØRELSESMETODE
Kåringen af Danmarks mest globaliserede kommune tager udgangspunkt i fire udvælgelseskriterier;
kommunens virksomheders importintensitet, eksportintensitet, brugen af erhvervsindvandrere og
graden af udenlandsk ejerskab af virksomheder med hovedsæde i kommunen. Landets 98 kommuner
rangeres efter hver af disse kriterier. Rangeringerne omregnes til en globaliseringsgrad, der udregnes
som et simpelt gennemsnit af de fire kriterier, som altså vægter ligeligt. Jo lavere globaliseringsgrad,
des højere placering på ranglisten.
Eksportgrad: Vi opgør den gennemsnitlige eksportgrad i kommunen ved at sammenlægge det
udenlandske salg blandt alle kommunens virksomheder i 2016 ud fra regnskabsstatistik på
virksomhedsniveau fra Danmarks Statistik. Det sammenholder vi med antal årsværk i kommunens
virksomheder, ligeledes fra Danmarks Statistik. Kommunens eksportgrad er således den samlede
eksport fra kommunen divideret med det samlede antal årsværk. For Vallensbæk kommune giver det
en eksportgrad på 933.000 eksportkroner pr. årsværk.
Importgrad: Tilsvarende er importgraden kommunens samlede udenlandske køb divideret med det
samlede antal årsværk. For Vallensbæk kommune giver det en importgrad på 838.000 importkroner
pr. årsværk.
Erhvervsindvandring: Vi opgør erhvervsindvandringsgraden ved antallet af erhvervsindvandrere, der
arbejder i kommunen, i forhold til det samlede antal beskæftigede i kommunen. Opgørelsen sker ud
fra registerdata fra Danmarks Statistik for beskæftigede i november 2016. Erhvervsindvandrerne er
defineret som statsborgere fra Norden, EU/EØS og Schweiz, samt personer fra tredjelande med
erhverv som opholdsgrundlag. Vallensbæk kommune har en erhvervsindvandringsgrad på 5,5 pct.
Udenlandsk ejerskab: Vi opgør graden af udenlandsk ejerskab som antal virksomheder med
hovedsæder i kommunen, som er ejet fra udlandet, pr. virksomhed i kommunen. Opgørelsen sker ud
fra data fra Bureau van Dijk, stillet til rådighed af Udenrigsministeret, og registerdata fra Danmarks
Statistik. Vi udvælger kun udenlandske virksomheder med positiv omsætning og mere end tre
ansatte. Graden af udenlandsk ejerskab i Vallensbæk kommune er 1,7 pct.
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