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HOVEDKONKLUSIONER [1/2]
ANTALLET AF NYE VIRKSOMHEDER ER STEGET I PERIODEN 2014 TIL 2018
I perioden 2014 til 2018 er det årlige antal af nye virksomheder på landsplan steget fra 14.272 til 17.174 (+17% i perioden).
Stigningen i antallet af nye virksomheder ses i alle erhvervshusområder henover perioden. De største procentvise stigninger ses i
Nordjylland (+22%), Hovedstaden inkl. Bornholm (+19%) og Sjælland (+19%), mens Midtjylland (+14%), Sydjylland (+10%) og
Fyn (+10%) også oplevede stigninger i antallet af nye virksomheder, om end på et lavere niveau.
Ifølge Erhvervsstyrelsens skøn er antallet af nye virksomheder steget yderligere i årene 2019-2020. I 2020 forventes der således
at være ca. 17.377 nye virksomheder på landsplan, hvilket er 1,4% flere end i 2018. Tallene skal dog tages med forbehold for de
særlige omstændigheder under coronakrisen, samt afviklingen af IvS som selskabsform.

ETABLERINGSRATEN ER STEGET I PERIODEN 2014 TIL 2018
Etableringsraten (dvs. andelen af nye virksomheder ud af det samlede antal aktive virksomheder) er på landsplan steget fra lidt
over 7% i 2014 til lidt over 8% i 2018, hvilket er udtryk for en stigende dynamik i erhvervslivet. Etableringsraten var i 2018 størst i
Hovedstaden inkl. Bornholm (10%), efterfulgt af Sjælland (8%), samt Midtjylland, Fyn, Nordjylland og Sydjylland (7%). Blandt de
kommuner der i 2018 havde en etableringsrate over landsgennemsnittet, ligger de fleste i Hovedstaden, mens en stor andel af
kommunerne med en etableringsrate under landsgennemsnittet ligger i Jylland og på Fyn.

FLEST NYE VIRKSOMHEDER INDEN FOR HANDEL OG TRANSPORT
På landsplan er ca. 28% af nye virksomheder i 2018 etableret inden for handel, service og transport. I alle erhvervshusområder
på nær Hovedstaden inkl. Bornholm, blev der startet flest nye virksomheder inden for denne sektor. I Hovedstaden blev der
imidlertid startet flest nye virksomheder inden for erhvervsservice (30%).
FLEST NYE VIRKSOMHEDER STARTET SOM SELSKABER

Ca. 60% af de nye virksomheder i 2018 er etableret som selskaber (IvS, ApS, A/S), mens de resterende 40% er personligt ejede
virksomheder (E/V, I/S). På tværs af erhvervshusgeografierne er billedet i store træk det samme, om end Sydjylland har den
største andel personligt ejede virksomheder (45%), mens Hovedstaden har den laveste andel (37%).
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HOVEDKONKLUSIONER [2/2]
OVERLEVELSESRATEN FOR NYE VIRKSOMHEDER FRA 2013 ER LAVEST I HOVEDSTANDEN
Overlevelsesraten (dvs. andelen af nye virksomheder, der fortsat er reelt erhvervsaktive efter 5 år) er på landsplan er ca. 45%.
Overlevelsesraten er lavest i Hovedstaden inkl. Bornholm (41%), mens de øvrige erhvervshusområder ligger over
landsgennemsnittet. De fleste kommuner med en overlevelsesrate under landsgennemsnittet ligger således også i Hovedstaden.
IVÆRKSÆTTERRATEN ER RELATIVT UÆNDRET I PERIODEN 2014 TIL 2018
Iværksætterraten (dvs. andelen af de nye virksomheder, der også ansætter mindst én ekstern medarbejder i løbet af det første år)
er på landsplan steget fra 30% til 31% mellem 2014 og 2018. Der er således en lidt større andel af de nye virksomheder, der
bliver arbejdsgivere på landsplan, mens forskellene er mere udtalte inden for de enkelte erhvervshusområder. Iværksætterraten
var i 2018 højest i Nordjylland (34%) og Sjælland (32%), mens de øvrige erhvervshusområder ligger på niveau med – eller lige
under landsgennemsnittet. Størstedelen af de kommuner, der har en iværksætterrate under landsgennemsnittet, findes i
Sydjylland, på Fyn og i Hovedstaden.
ANTALLET AF NYE IVÆRKSÆTTERE ER STEGET I PERIODEN 2014 TIL 2018
Antallet af nye virksomheder, der kan karakteriseres som iværksættere (dvs. ansætter mindst en ekstern medarbejder i det første
år), er på landsplan steget fra 4.357 til 5.320 (+22%) i perioden 2014 til 2018. Til trods for at iværksætterraten er relativt uændret i
samme periode, sker stigningen pga. den relativt store stigning i antallet af nye virksomheder. Udviklingen varierer dog på tværs
af erhvervshusområderne. Hovedstaden inkl. Bornholm har oplevet den største stigning i nye iværksættere (+32%), efterfulgt af
Sjælland (+29%), mens antallet af nye iværksættere er faldet med ca. 1% i Sydjylland.
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STATISTIK VEDR. NYE VIRKSOMHEDER MELLEM 2014-2020
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ÅRLIGE NYE VIRKSOMHEDER ER STIGENDE

NYE VIRKSOMHEDER
Figuren viser det årlige antal nye virksomheder i perioden 2014 til 2020 fordelt på erhvervshusområder. Tallene for 2019 og 2020
er forbundet med usikkerhed, da de er skønnet
ud fra foreløbige data, baseret på nyregistrerede CVR-numre.

NYE VIRKSOMHEDER PER ÅR 2014-2020
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Ifølge Erhvervsstyrelsens skøn er antallet af
nye virksomheder steget yderligere i 2020. I
2020 forventes der således ca. 17.377 nye
virksomheder på landsplan, hvilket er 1,4%
flere end i 2018. I Sydjylland og Sjælland
forventes antallet af nye virksomheder imidlertid at falde med hhv. ca. 2% og ca. 8% i
samme periode.
Note: Erhvervshus Hovedstaden er inkl. Bornholm.
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ETABLERINGSRATEN ER STIGENDE

ETABLERINGSRATEN
Figuren viser etableringsraten for de enkelte
erhvervshusområder per år, mellem 2014 og
2018. Etableringsraten er defineret som
andelen af nye virksomheder ud af den
samlede population af aktive virksomheder, og
er således et mål for erhvervslivets dynamik.

ETABLERINGSRATE PER ÅR
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Etableringsraten er stigende i alle erhvervshusområder i perioden, og er på landsplan steget
fra ca. 7% til ca. 8% over perioden.
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ÅRLIGE NYE IVÆRKSÆTTERE STIGER

NYE IVÆRKSÆTTERE
Figuren viser antallet af nye virksomheder pr.
år, der kan karakteriseres som iværksættere
(dvs. ansætter mindst én ekstern medarbejder
inden for det første år), i perioden 2014 til 2018
fordelt på erhvervshusgeografier.

NYE IVÆRKSÆTTERE PER ÅR 2014-2018
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Antallet af nye iværksættere er på landsplan
steget fra 4.357 til 5.320 (+22%) i perioden
2014 til 2018. Udviklingen har dog varieret på
tværs af erhvervshusgeografier. Hovedstaden
og Sjælland har oplevet de største stigninger
(hhv. 32% og 29%), mens Sydjylland har oplevet et fald på ca. 1%.
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IVÆRKSÆTTERRATEN VARIERER I HELE LANDET

IVÆRKSÆTTERRATEN
Figuren viser andelen af de årligt registrerede
nye virksomheder, der er iværksættere (dvs.
ansætter mindst én ekstern medarbejder i sit
første år) i perioden 2014-2018 på tværs af erhvervshusområder.

IVÆRKSÆTTERRATE 2014-2018
36%

Andelen af iværksættere blandt nye virksomheder er på landsplan steget en smule, fra
30% til 31% i perioden 2014-2018. I Nordjylland, Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden
er iværksætterraten steget med 1-3 procentpoint. I Sydjylland og Fyn er iværksætterraten
faldet med hhv. 3 og 1 procentpoint.
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FLEST NYE VIRKSOMHEDER INDEN FOR HANDEL, SERVICE OG
TRANSPORT
BRANCHEFORESKELLE
Figuren viser branchefordelingen for nye virksomheder i 2018 for hvert erhvervshusområde
og på landsplan.

NYE VIRKSOMHEDER FORDELT EFTER BRANCHE
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Størstedelen af nye virksomheder på landsplan
stiftes inden for handel, service og transport
(28%), efterfulgt af professionelle tjenesteydelser (25%). I Hovedstaden er professionelle tjenesteydelser imidlertid den største branche
med (30%).
Note: Erhvervshus Hovedstaden er inkl. Bornholm
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FLEST NYE VIRKSOMHEDER I SELSKABSFORM

VIRKSOMHEDSTYPER
Figuren viser andelen af nye virksomheder i
2018, efter type, hvor der skelnes mellem kapitalselskaber og personligt ejede virksomheder.

NYE VIRKSOMHEDER EFTER TYPE
100%

60%

Selskaber udgør ca. 60% af nye virksomheder
på landsplan. I alle erhvervshusområder er
størstedelen af de nye virksomheder også selskaber. Hovedstaden har den største selskabsandel på ca. 63%, mens Sydjylland har den laveste andel på ca. 55%.
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45% AF NYE VIRKSOMHEDER ER FORTSAT AKTIVE EFTER 5 ÅR

OVERLEVELSE EFTER 5 ÅR
Figuren viser overlevelsesraten per 2018, der
er defineret som andelen af nye virksomheder
stiftet 5 år forinden (i 2013), der fortsat var
aktive i 2018.

OVERLEVELSESRATE 2018
60%

På landsplan er 45% af de virksomheder, der
blev stiftet i 2013, stadig aktive i 2018.
Nordjylland har den højeste overlevelsesrate
på 49%, mens Hovedstaden har den laveste
overlevelsesrate på 41%.
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STATISTIK VEDR. NYE VIRKSOMHEDER PÅ KOMMUNENIVEAU
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ETABLERINGSRATEN HØJEST I HOVEDSTADSOMRÅDET

MANGE JYSKE KOMMUNER UNDER
LANDSGENNEMSNITTET
Etableringsraten, der er defineret som andelen
af nye virksomheder ud af det samlede antal
virksomheder, var på landsplan 8% i 2018.
Figuren viser kommunernes etableringsrate i
relation til landsgennemsnittet på 8%. Etableringsraten spænder mellem 5-14% mellem
landets kommuner, hvor Ishøj er kommunen
med den højeste etableringsrate.
Note: Små kommuner med mindre end 10 nye
iværksættere i et enkelt år, er sammenlagt med
deres nabokommune af diskretionshensyn
(Vallensbæk + Brøndby), (Dragør + Tårnby),
(Christiansø + Bornholm), (Langeland + Ærø +
Svendborg), (Fanø + Esbjerg), (Odder +
Horsens), (Lemvig + Struer + Holstebro),
(Samsø + Aarhus), (Læsø + Frederikshavn)
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IVÆRKSÆTTERRATEN HØJEST I JYSKE KOMMUNER

MANGE JYSKE KOMMUNER OVER
LANDSGENNEMSNITTET
Iværksætterraten, dvs. andelen af nye virksomheder, der samtidig ansætter mindst én ekstern
medarbejder inden for det første år, er ca. 31%
på landsplan.
Figuren viser kommunernes relative iværksætterrate, relativt til landsgennemsnittet på 31%.
Kommunernes iværksætterrate spænder mellem 19-45%, hvor Morsø er den kommune med
den højeste rate i 2018.
Note: Små kommuner med mindre end 10 nye
iværksættere i et enkelt år, er sammenlagt med
deres nabokommune af diskretionshensyn
(Vallensbæk + Brøndby), (Dragør + Tårnby),
(Christiansø + Bornholm), (Langeland + Ærø +
Svendborg), (Fanø + Esbjerg), (Odder +
Horsens), (Lemvig + Struer + Holstebro),
(Samsø + Aarhus), (Læsø + Frederikshavn)
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OVERLEVELSESRATEN LAVEST I HOVEDSTADSOMRÅDET

HOVEDSTADENS VIRKSOMHEDER UNDER
LANDSGENNEMSNITTET
Overlevelsesraten for nye virksomheder i 2018,
er defineret som andelen af nye virksomheder,
stiftet 5 år tidligere, der fortsat er aktive i 2018.
På landsplan er overlevelsesraten ca. 45%.
Figuren viser kommunernes overlevelsesrate
relativt til landsgennemsnittet på 45%.
Overlevelsesraten spænder mellem 25-64%,
hvor Tønder er den kommune med den højeste
overlevelsesrate i 2018.
Note: Små kommuner med mindre end 10 nye
iværksættere i et enkelt år, er sammenlagt med
deres nabokommune af diskretionshensyn
(Vallensbæk + Brøndby), (Dragør + Tårnby),
(Christiansø + Bornholm), (Langeland + Ærø +
Svendborg), (Fanø + Esbjerg), (Odder +
Horsens), (Lemvig + Struer + Holstebro),
(Samsø + Aarhus), (Læsø + Frederikshavn)
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METODE OG DATAGRUNDLAG
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BEGREBSAFKLARING
En ny virksomhed er en nyregistreret virksomhed (E/V, I/S, IvS, ApS, A/S) der er reelt erhvervsaktiv, dvs. præsterer en
værdiskabelse, der svarer til mindst et halvt års løn i samme branche. Nye virksomheder indregnes i statistikken i det år, hvor de
opnår status som reelt erhvervsaktive for første gang. Det bemærkes, at ca. 60% af de nye virksomheder reelt er stiftet 1-3 år
inden de opnår denne status.
En iværksættervirksomhed er en nyregistreret virksomhed (E/V, I/S, IvS, ApS, A/S), der udover sin status som reelt
erhvervsaktiv, også udbetaler løn til andre personer end ejerne, svarende til mindst et halvt års løn i samme branche.
Iværksættervirksomheder er dermed den delmængde af alle nye virksomheder, der ansætter eksterne medarbejdere fra starten af
deres livscyklus.
Selskaber dækker over virksomhedsformerne IvS, ApS, A/S
Personlige virksomheder dækker over virksomhedsformerne E/V og I/S
__
Nye selskaber, samt interessentskaber, der er ejet via andre selskaber, indgår ikke i statistikken, hvis de er stiftet ifm. spaltning,
eller hvis de ejes gennem selskaber med flere end 5 ansatte, da der typisk vil være tale om datterselskaber til eksisterende
virksomheder. For at afgrænse virksomheder, der har private driftsaktiviteter fra virksomheder, der primært investerer eller er
offentligt ejede, fjernes desuden virksomheder, der er stiftet af flere end 6 personer, samt virksomheder inden for brancherne
finansiering, fast ejendom, samt offentlig forvaltning og forsvar.
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DATAGRUNDLAG
Erhvervsstyrelsens iværksætterdatabase er genereret til statistisk og analytisk brug, via sammenkørsel af data fra CVRregisteret med data fra Danmarks Statistik, under sikker behandling af ca. 1,3 mio. CPR-numre og ca. 1,2 mio. CVR-numre.
Iværksætterdatabasen identificerer bl.a. ejerne bag personligt ejede virksomheder og selskaber, stiftet siden 1980, samt
bestyrelses- og direktionsmedlemmer i selskaberne. Det bemærkes, at CVR-registeret primært er baseret på selvrapportering fra
virksomhederne.
Denne analyse bygger på et udtræk fra Erhvervsstyrelsens iværksætterdatabase, der omfatter både eksisterende og nyregistrerede virksomheder i perioden 2013 – 2020. Da der ikke findes komplette omsætnings- og ansættelsesdata for 2019-2020, er
alle rapporterede statistikker vedrørende nye, reelt erhvervsaktive virksomheder i 2019 og 2020 baseret på estimater. Det
forventede antal nye virksomheder er estimeret ud fra en statistisk model tager udgangspunkt i nyregistrerede CVR-numre i både
opgørelsesåret, samt i det foregående år, hvor der bl.a. tages højde for forskelle i virksomhedsformer.

Brancherne i analysen er aggregeret efter følgende hovedsektorer, der følger Dansk Branchekodes højeste aggregering:
1.
2.
3.
4.
5.

Landbrug, mv.
Fremstilling, mv.
Bygge og anlæg
Handel, service og transport
Information og kommunikation

8. Professionelle tjenesteydelser
9. Undervisning og sundhed
10. Anden service
Betegnelserne er forkortet af hensyn til formidlingen. Bemærk at sektorerne 6. Finansielle aktiviteter, samt 7. Fast ejendom ikke
indgår i analysen, da virksomheder inden for disse brancher hovedsagelig beskæftiger sig med holding- og investeringsaktiviteter.
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