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SAMMENFATNING [1/2]
OM ANALYSEN
Analysens omdrejningspunkt er iværksættere, dvs. nye virksomheder, som ansætter mindst én ekstern medarbejder i løbet af sin livscyklus*), og deres karakteristika på det tidspunkt, de
stifter deres første virksomhed. Fokus i analysen er således på førstegangsiværksættere (herfra iværksættere). I analysen afdækkes forskelle mellem top10 iværksættere, dvs. de 10%
mest succesfulde efter 5 år målt på antal ansatte, og alle øvrige iværksættere inden for hver branche. I forlængelse af dette afdækkes karakteristika, der er korrelerede med høj
performance, dvs. øger sandsynligheden for at være blandt top10 iværksættere. Analysen sammenligner desuden iværksættere på tværs af de seks erhvervshusområder pba. centrale
karakteristika, der øger sandsynligheden for succes som iværksætter.
Analysen af karakteristika og performance tager udgangspunkt i data på alle personer, der blev iværksættere for første gang mellem 2009 og 2014, således at der er minimum 5 år til at
måle efterfølgende performance. Analysen af iværksætternes karakteristika fordelt på erhvervshusområder tager udgangspunkt i data på alle personer, der blev iværksættere for første
gang mellem 2014 og 2018. Begge stikprøver er afgrænset til personer, der har stiftet virksomhed inden for private byerhverv** .

IVÆRKSÆTTERNES BESKÆFTIGELSESBAGGRUND OG UDDANNELSE VARIERER FRA BRANCHE TIL BRANCHE
Der er store forskelle på personerne bag iværksættervirksomhederne afhængigt af hvilken branche**), virksomheden stiftes inden for. Inden for brancherne fremstilling, bygge og anlæg,
samt handel, service og transport har størstedelen af de personer, der starter virksomhed, beskæftiget sig med manuelt arbejde, mens der inden for brancherne information og
kommunikation samt professionelle tjenesteydelser er flest vidensarbejdere, der starter virksomheder. Det stemmer overens med, at størstedelen af personerne, der starter
virksomhed inden for brancherne information og kommunikation samt professionelle tjenesteydelser har en kort-, mellemlang- eller lang videregående uddannelse, mens flertallet af
personerne, der starter virksomheder inden for brancherne fremstilling, bygge og anlæg, handel, service og transport, samt andre tjenesteydelser har en erhvervsfaglig uddannelse.
PERSONERNE BAG TOP10 IVÆRKSÆTTERVIRKSOMHEDER ADSKILLER SIG FRA DE ØVRIGE IVÆRKSÆTTERE PÅ FLERE PARAMETRE
Analysen viser, at top10 iværksætterne, dvs. de 10% mest succesfulde iværksættere efter 5 år målt på antal ansatte, er kendetegnet ved en række karakteristika sammenlignet med alle
øvrige iværksættere. De er oftere ældre, når de stifter deres første virksomhed, har oftere en mellemlang eller lang videregående uddannelse, har i gennemsnit flere års
erhvervserfaring, har oftere brancheerfaring og ledelseserfaring, havde i gennemsnit en højere lønindkomst i seneste job, stifter oftere ny virksomhed som et selskab og stifter oftere ny
virksomhed sammen med andre ejere i et team.
SÆRLIGT TIDLIGERE LØNNIVEAU, STIFTELSE I SELSKABSFORM SAMT LEDELSES- OG BRANCHEERFARING ØGER SANDSYNLIGHEDEN FOR SUCCES
Iværksættervirksomheder, der er stiftet af personer med en høj lønindkomst det seneste år på arbejdsmarkedet forud for stiftelsen af første virksomhed, har større sandsynlighed for at
blive blandt de mest succesfulde iværksættere 5 år efter stiftelsestidspunktet målt på antal ansatte. Sandsynligheden for at ende blandt top10 iværksætterne øges også, når første
virksomhed stiftes i selskabsform (ApS, A/S, IvS), og når personerne bag har ledelseserfaring og/eller brancheerfaring. Derudover øges sandsynligheden for, at iværksætterne bliver
blandt de mest succesfulde, når virksomheden startes af et team af flere ejere, og når stifteren har høj formue på stiftelsestidspunktet. Når der først kontrolleres for lønindkomst,
branche- og ledelseserfaring, har den generelle erhvervserfaring og uddannelse (begge målt i antal år), samt køn og alder til gengæld ingen signifikant effekt på sandsynligheden for at
blive top10 iværksætter.
*) For mere information om forskellen på en iværksætter og en selvstændig, se side 37 og 38.
**) For mere information om hvilke underbrancher, der indgår i de enkelte hovedbrancher (DB07 10 gruppering), se side 36.
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SAMMENFATNING [2/2]
GEOGRAFISKE FORSKELLE I IVÆRKSÆTTERKARAKTERISTIKA MED BETYDNING FOR SUCCES
Økonomiske forhold (høj lønindkomst fra seneste job og formue), erfaring fra tidligere arbejde (ledelses- og brancheerfaring) og hvordan virksomheden stiftes (i selskabsform og i
team med andre ejere) er faktorer – eller karakteristika – der i forskellig grad øger sandsynligheden for, at iværksætterne 5 år efter stiftelsestidspunktet ender som top10 iværksætter,
dvs. blandt de 10% mest succesfulde målt på antal ansatte. Blandt de iværksættere, der har stiftet deres første virksomhed mellem 2014 og 2018, varierer udbredelsen af de
karakteristika, der øger sandsynligheden for succes, fra erhvervshusområde til erhvervshusområde.
Iværksætternes økonomiske forhold på det tidspunkt, de starter deres første virksomhed, varierer en del fra erhvervshusområde til erhvervshusområde:
• Iværksætternes gennemsnitlige lønindkomst i seneste job inden de stifter første virksomhed er højest i Hovedstaden (385.000 kr.) og lavest på Fyn (321.000 kr.).
• Omvendt er den gennemsnitlige formue højest blandt iværksættere på Fyn (79.000 kr.) og lavest i Nordjylland (-1.000 kr.).
Der er på tværs af erhvervshusområder ikke den store variation i andelen af iværksættere, som har hhv. ledelseserfaring og brancheerfaring:
• Nordjylland, Midtjylland og Sydjylland har de højeste andele af iværksættere med ledelseserfaring på ca. 7%, mens Sjælland har den laveste andel på ca. 5%.
• Nordjylland og Fyn har de højeste andele af iværksættere med brancheerfaring på ca. 40%, mens andelen er lavest i Hovedstaden, Sydjylland og Sjælland på ca. 36%.
Der er betydelige variationer i andelen af iværksættere, der stifter ny virksomhed som selskab (ApS, A/S, IvS) og/eller med andre ejere i et team i de enkelte erhvervshusområder:
• I Hovedstaden er der relativt flest af førstegangsiværksætterne, der stifter selskab (ca. 76%), mens andelen er lavest i Nordjylland (ca. 64%).
• Hovedstaden og Midtjylland har den højeste andel af iværksættere (ca. 40%), der starter i team, mens det samme gør sig gældende for kun ca. 29% af iværksætterne i Sjælland.

ERHVERVSSTYRELSEN

4

SAMMENFATNING
DATAGRUNDLAG

KARAKTERISTIKA
PERFORMANCE

REGIONALE DATA
BILAG

ERHVERVSSTYRELSEN

5

DATAKILDER

CVR REGISTERET
VIRKSOMHEDSDATA

DANMARKS STATISTIK
PERSONDATA

NYREGISTRERINGER
HISTORISKE DATA
EJERSKABSINFO
REGNSKABER
KONKURSER
FUSIONER
LEDELSE

KØN
ALDER
FAMILIE
UDDANNELSE
ARBEJDSMARKED
SKATTEOPLYSNINGER
INDKOMST OG FORMUE

ERHVERVSSTYRELSEN

6

DATAGRUNDLAG: REELT NYE, REELT AKTIVE VIRKSOMHEDER I
PRIVATE BYERHVERV
FORM

VIRKSOMHEDSTYPE

E/V, I/S

Personlig

ApS, A/S, IvS

Selskab

GRUPPE (DB07)

SEKTOR/BRANCHEHOVAFDELING*)

01 – 03

Landbrug, mv.

05 – 39

Fremstilling, mv.

41— 43

Bygge og anlæg

45 – 56

Handel, service og transport

58 – 63

Information og kommunikation

64 – 66

Finansielle aktiviteter

68

Fast ejendom

69 – 82

Professionelle tjenesteydelser

84 – 88

Offentlig forvaltning, sundhed, mv.

90 – 96

Andre tjenesteydelser

AFGRÆNSNINGER
Ca. 99% af alle nye virksomheder bliver stiftet som enten personlige
virksomheder eller selskaber. Nye personlige virksomheder er i de
fleste tilfælde også forbundet med reelt ny erhvervsaktivitet. Men
mange selskaber stiftes ifm. udvidelse eller omstrukturering af
eksisterende virksomheder. Disse selskaber identificeres via. deres
ejerrelationer og medtages ikke. Selskaber der stiftes via spaltning
eller fusion medtages heller ikke.
Vi følger Danmarks Statistiks standard, og medtager kun
virksomheder, der er reelt erhvervsaktive i løbet af deres livscyklus,
dvs. skaber en værditilvækst, der svarer til et halvt års løn i den
pågældende branche.
Analysens fokus er på private byerhverv. Brancher inden for
landbrug, offentlig forvaltning, sundhed og undervisning medtages
ikke i analysen. Finansielle selskaber og ejendomsselskaber
medtages heller ikke, men anvendes bl.a. til at udlede ejerne bag de
driftsvirksomheder, der er med i analysen.

*) For mere information om hvilke underbrancher, der indgår i de enkelte hovedbrancher (DB07 10 gruppering), se side 36.
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DATAGRUNDLAG: IVÆRKSÆTTERE DER STIFTER VIRKSOMHED
FØRSTE GANG MELLEM 2009-2014 og 2014-2018
IVÆRKSÆTTERE OG SELVSTÆNDIGE, PER ÅR

DATAGRUNDLAG FOR ANALYSERNE
Figuren viser iværksættere og selvstændige, der stiftede
virksomhed for første gang i perioden 2009-2014. Iværksættere,
som er i fokus i denne analyse, er defineret som virksomheder, der
ansætter mindst én ekstern medarbejder i løbet af deres livscyklus.
En selvstændig defineres som en virksomhed der udelukkende
beskæftiger sine ejere (se side 37 og 38 for yderligere information).
Med den valgte dataperiode har vi mulighed for at observere,
hvordan virksomhederne performer i minimum 5 år fra stiftelsen
målt på antal ansatte.

3.000
2.500
2.000

Bemærk at statistikken omfatter personer, der har stiftet virksomhed
for første gang, og altså ikke virksomheder. I alt 28.683 personer
stiftede virksomhed for første gang mellem 2009 og 2014, herunder
14.133 selvstændige og 14.570 iværksættere.

1.500
1.000

Det er de 14.570 iværksættere, der stiftede deres første virksomhed
mellem 2009-2014, som er grundlag for analyserne af karakteristika
og performance fra side 10-26.

500
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Selvstændige
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Iværksættere

2014

Analysen af iværksætternes karakteristika fordelt på erhvervshusområder fra side 27-34 tager udgangspunkt i data på alle personer,
der blev iværksættere for første gang mellem 2014-2018.
Analyserne omfatter kun personer mellem 18 og 65 år. Personer
med formue eller gæld på over 10 mio. kr. indgår ikke.
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DATAGRUNDLAG: IVÆRKSÆTTERE FORDELT PÅ BRANCHER
IVÆRKSÆTTERE OG SELVSTÆNDIGE STIFTET ML. 2009-2014, BRANCHER

8.000

Figuren
viser,
hvordan
nye
iværksættere
og
selvstændige, der stiftede første virksomhed ml. 2009 og
2014, fordeler sig på de enkelte brancher. Det ses, at der
er store variationer i antallet af hhv. iværksættere og
selvstændige fordelt på brancher.

7.000
6.000
5.000

Figuren viser, at der er flest iværksættere, som
nærværende analyse har fokus på, inden for handel,
service og transport, mens der er færrest inden for hhv.
information og kommunikation, fremstilling og andre
tjenesteydelser.

4.000

3.000
2.000

Note: En selvstændig defineres som en virksomhed der
udelukkende beskæftiger sine ejere. En iværksætter defineres
som en virksomhed, der ansætter mindst én ekstern
medarbejder i løbet af sit livsforløb.

1.000
0

DATAGRUNDLAG FOR ANALYSERNE AF
IVÆRKSÆTTERES KARAKTERISTIKA OG
PERFORMANCE FORDELT PÅ BRANCHER

Fremstilling

Bygge og anlæg Handel, service,
transport

Selvstændige

Information,
kommunikation

Professionelle
tjenesteydelser

Andre
tjenesteydelser

For mere information om hvilke underbrancher, der indgår i de
enkelte hovedbrancher (DB07 10 gruppering), se side 36.
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ANALYSEDESIGN
IVÆRKSÆTTER FOR FØRSTE GANG
I denne analyse undersøges hvilke karakteristika,
iværksættere har på det tidspunkt, de stifter deres
første virksomhed, samt hvilke karakteristika, der er
særligt fremtrædende hos de bedst performende
iværksættere inden for de enkelte brancher. De
bedst performende iværksættere defineres som de
10% mest succesfulde efter 5 år, målt på antal
ansatte, inden for hver branche.

KARAKTERISTIKA

1

2

3

4

5

IVÆRKSÆTTER
IVÆRKSÆTTER TOP10
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IVÆRKSÆTTERE HAR FORSKELLIGE BESKÆFTIGELSESBAGGRUNDE
BESKÆFTIGELSESTYPE SENESTE ÅR PÅ ARBEJDSMARKEDET, BRANCHER

Figuren viser hvilken beskæftigelse personer, der
starter virksomhed for første gang, kommer fra. Figuren
er opdelt efter brancher, og der tages udgangspunkt i
personernes hovedbeskæftigelse i det seneste år,
inden de stiftede virksomhed for første gang.

80%
70%

Figuren viser bl.a., at der er store forskelle i personernes baggrund afhængigt af hvilken branche,
virksomheden stiftes inden for. Inden for brancherne
fremstilling, bygge og anlæg, samt handel, service og
transport er der flest manuelle arbejdere, der starter
virksomhed, mens der inden for brancherne information
og kommunikation, samt professionelle tjenesteydelser
er flest vidensarbejdere, der starter virksomheder .

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

SENESTE ÅR PÅ ARBEJDSMARKEDET

Fremstilling

Ledelse

Bygge og anlæg

Handel, service,
transport

Vidensarbejde

Information,
kommunikation

Salg og service

Professionelle
tjenesteydelser

Andre
tjenesteydelser

Manuelt arbejde

Note:
Der
anvendes
4
aggregerede
beskæftigelseskategorier, der er konstrueret ud fra Danmarks
Statistiks beskæftigelsesklassifikation, DISCO-08. Ledelse =
Disco 1, Vidensarbejde = Disco 2-3, Salg og service = Disco
4-5 (+ ukendt) og Manuelt arbejde = Disco 6-9.
For mere information om hvilke underbrancher, der indgår i
de enkelte hovedbrancher (DB07 10 gruppering), se side 36.
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UDDANNELSESNIVEAU VARIERER MED BRANCHEN
IVÆRKSÆTTERNES UDDANNELSE PÅ STIFTELSESTIDSPUNKT, BRANCHER

Figuren viser hvilken uddannelse personer, der
starter virksomhed for første gang, har. Figuren
er opdelt efter brancher og viser personernes
højest fuldførte uddannelse.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

UDDANNELSE PÅ STIFTELSESTIDSPUNKT

Fremstilling

Grundskole

Bygge og anlæg

Handel, service,
transport

Gymnasial

Information,
kommunikation

Professionelle
tjenesteydelser

Erhvervsfaglig

Andre
tjenesteydelser

KVU+

Figuren viser bl.a., at der er store forskelle i personernes højest fuldførte uddannelsesniveau
afhængig af hvilken branche, virksomheden
stiftes inden for. Inden for brancherne bygge og
anlæg, andre tjenesteydelser, fremstilling, samt
handel,
service
og
transport
er
der flest personer med en erhvervsfaglig
uddannelse,
der
starter
deres
første
virksomhed. Omvendt er der inden for brancherne information og kommunikation, samt
professionelle tjenesteydelser flest personer
med en kort-, mellemlang- eller lang
videregående uddannelse, der stifter deres
første virksomhed.
Note: For mere information om hvilke underbrancher,
der indgår i de enkelte hovedbrancher (DB07 10
gruppering), se side 36.
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TOP10 IVÆRKSÆTTERE HAR OFTERE LÆNGERE UDDANNELSE
ANDEL MED EN MELLEMLANG ELLER LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE (MVU+), BRANCHER

80%

Figuren viser andelen af iværksættere med en
mellemlang eller lang videregående uddannelse
på det tidspunkt, de stifter virksomhed for første
gang, fordelt over de forskellige brancher. Figuren
skelner mellem top10 iværksættere og øvrige
iværksættere.

70%
60%
50%

Figuren viser, at der er relativt flere med en
mellemlang eller lang videregående uddannelse
på det tidspunkt, de stifter virksomhed for første
gang, blandt top10 iværksætterne sammenlignet
med de øvrige iværksættere på tværs af
brancher. Forskellen er størst inden for branchen
information og kommunikation.

40%

30%
20%

10%
0%

UDDANNELLSESNIVEAUET FOR TOP10
IVÆRKSÆTTERE OG ØVRIGE
IVÆRKSÆTTERE

Fremstilling

Bygge og anlæg Handel, service,
transport

Iværksættere

Information,
kommunikation

Professionelle
tjenesteydelser

Andre
tjenesteydelser

Note: For mere information om hvilke underbrancher,
der indgår i de enkelte hovedbrancher (DB07 10
gruppering), se side 36.

Iværksættere top10
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TOP10 IVÆRKSÆTTERE ER OFTE LIDT ÆLDRE
ALDER PÅ STIFTELSESTIDSPUNKT, BRANCHER

TOP10 IVÆRKSÆTTERES OG ØVRIGE
IVÆRKSÆTTERES ALDER PÅ
STIFTELSESTIDSPUNKTET

42

Figuren viser aldersfordelingen for iværksættere
på det tidspunkt, de stifter virksomhed for første
gang, fordelt over de forskellige brancher. Figuren
skelner mellem top10 iværksættere og øvrige
iværksættere.

40
38

Figuren viser, at iværksætterne i gennemsnit er i
midten af trediverne, eller ældre, når de stifter
deres første virksomhed. Top-10 iværksætterne er
ofte endnu ældre end de øvrige iværksættere,
hvilket skal ses i sammenhæng med, at de typisk
også har en længere erhvervserfaring, når de
starter virksomhed første gang.

36
34
32
30

Fremstilling

Bygge og anlæg

Iværksættere

Handel, service,
transport

Information,
kommunikation

Professionelle
tjenesteydelser

Andre
tjenesteydelser

Note: For mere information om hvilke underbrancher,
der indgår i de enkelte hovedbrancher (DB07 10
gruppering), se side 36.

Iværksættere top10
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TOP10 IVÆRKSÆTTERE HAR MERE ERHVERVSERFARING
ERHVERVSERFARING (ANTAL ÅR), BRANCHER

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

TOP10 IVÆRKSÆTTERES OG ØVRIGE
IVÆRKSÆTTERES ERHVERVSERFARING PÅ
STIFTELSESTIDSPUNKTET
Figuren
viser
iværksætternes
samlede
erhvervserfaring på det tidspunkt, de stifter
virksomhed for første gang. Figuren er opdelt efter
brancher og skelner mellem top10 iværksættere og
øvrige iværksættere. Danmarks Statistik estimerer
alle danskeres samlede erhvervserfaring hvert år,
hvor der bl.a. tages højde for det samlede timetal i
opgørelsen. Et års erfaring svarer til et år som
fuldtidsbeskæftiget.

Fremstilling

Bygge og anlæg

Iværksættere

Handel, service,
transport

Information,
kommunikation

Professionelle
tjenesteydelser

Iværksættere top10

Andre
tjenesteydelser

Figuren viser, at iværksættere generelt har en
betydelig erhvervserfaring på det tidspunkt, de stifter
deres første virksomhed. I gennemsnit har
iværksættere 12,5 års erhvervserfaring, når de
starter deres første virksomhed. Figuren viser også,
at de mest succesfulde iværksættere har betydeligt
mere erfaring end øvrige iværksættere. I gennemsnit
bliver top10 iværksætterne 1,4 år længere på
arbejdsmarkedet, inden de starter virksomhed, i
forhold til alle øvrige iværksættere.
Note: For mere information om hvilke underbrancher, der
indgår i de enkelte hovedbrancher (DB07 10 gruppering),
se side 36.

ERHVERVSSTYRELSEN

16

TOP10 IVÆRKSÆTTERE HAR OFTERE BRANCHEERFARING
ANDEL MED BRANCHEERFARING, BRANCHER

TOP10 IVÆRKSÆTTERE OG ØVRIGE IVÆRKSÆTTERE
MED BRANCHEERFARING PÅ
STIFTELSESTIDSPUNKTET

60%

Figuren viser andelen af iværksættere, der i det seneste år
på arbejdsmarkedet har arbejdet i samme branche, som den
de stifter virksomhed i. Figuren er opdelt efter brancher og
skelner mellem top10 iværksættere og øvrige iværksættere.

50%
40%

Figuren viser, at top10 iværksættere oftere har
brancheerfaring end øvrige iværksættere i fem ud af seks
brancher.

30%

En mulig forklaring på, at branchen andre tjenesteydelser
skiller sig ud, er, at det er den mindste branche i analysen,
hvorfor der er under 100 top-10 iværksættere at måle
variation på. Der kan også være forhold i branchen, der kan
være årsagsforklaring, såsom at branchen primært
indeholder kultur og fritid, men som vil kræve yderligere
analyse og muligvis også andre datakilder at belyse.

20%
10%
0%

Fremstilling

Bygge og anlæg Handel, service,
transport

Iværksættere

Information,
kommunikation

Professionelle
tjenesteydelser

Iværksættere top10

Andre
tjenesteydelser

Note: Til at opgøre brancheerfaring er brancherne opgjort på et
mere detaljeret niveau, der følger Dansk Branchekode 07, og er
opdelt efter 88 distinkte underbrancher.
For mere information om hvilke underbrancher, der indgår i de
enkelte hovedbrancher (DB07 10 gruppering), se side 36.
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TOP10 IVÆRKSÆTTERE HAR OFTERE LEDELSESERFARING
ANDEL MED LEDELSESERFARING, BRANCHER

TOP10 IVÆRKSÆTTERE OG ØVRIGE
IVÆRKSÆTTERE MED LEDELSESERFARING
PÅ STIFTELSESTIDSPUNKTET

30%

Figuren viser andelen af iværksættere, der har
ledelseserfaring fra deres seneste beskæftigelse på
arbejdsmarkedet, umiddelbart inden de starter
virksomhed for første gang. Figuren er opdelt efter
brancher og skelner mellem top10 iværksættere og
øvrige iværksættere.

25%
20%

Figuren viser, at der på tværs af brancher er en
højere andel af top10 iværksættere, der har
ledelseserfaring,
sammenlignet
med
øvrige
iværksættere. Top10 iværksættere har således i
gennemsnit 3 gange så ofte ledelseserfaring
(19,3%), som alle øvrige iværksættere (6,4%). I
brancher som fremstilling og handel, service og
transport er forskellene endnu mere udtalte.

15%
10%
5%
0%

Fremstilling

Bygge og anlæg Handel, service,
transport

Iværksættere

Information,
kommunikation

Professionelle
tjenesteydelser

Iværksættere top10

Andre
tjenesteydelser

Note: Ledelseserfaring er indhentet fra Danmarks
Statistiks beskæftigelsesklassifikation DISCO-08, der er
beskrevet under bilag, se side 36.
For mere information om hvilke underbrancher, der
indgår i de enkelte hovedbrancher (DB07 10 gruppering),
se side 36.
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TOP10 IVÆRKSÆTTERE KOMMER FRA HØJTLØNNEDE JOBS
LØNINDKOMST SENESTE ÅR PÅ ARBEJDSMARKEDET (1.000DKK), BRANCHER

800

Figuren viser lønindkomsten i det seneste år på
arbejdsmarkedet, inden personen stifter virksomhed for første gang. Figuren er opdelt efter
brancher og skelner mellem top10 iværksættere og
øvrige iværksættere.

700
600
500

Forskellene mellem top10 iværksættere og øvrige
iværksættere er særdeles markante. I gennemsnit
tjente top10 iværksætterne ca. 48% mere end de
øvrige iværksættere set over alle brancher,
umiddelbart inden de starter deres første
virksomhed.

400

300
200

100
0

TOP10 IVÆRKSÆTTERES OG ØVRIGE
IVÆRKSÆTTERES LØNINDKOMST SENESTE
ÅR PÅ ARBEJDSMARKEDET

Fremstilling

Bygge og anlæg

Iværksættere

Handel, service,
transport

Information,
kommunikation

Professionelle
tjenesteydelser

Iværksættere top10

Andre
tjenesteydelser

Lønindkomsten anvendes ofte som et mål for
personers arbejdsmarkedsproduktivitet, og det er
derfor forventeligt, at de mest succesfulde
iværksættere også er dem, der har de højeste
lønindkomster, inden de starter deres første
virksomhed.
For mere information om hvilke underbrancher, der
indgår i de enkelte hovedbrancher (DB07 10
gruppering), se side 36.
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FORMUE HAR BEGRÆNSET SAMMENHÆNG MED PERFORMANCE
FORMUE (1.000DKK), FORDELT PÅ DECILER

TOP10 IVÆRKSÆTTERES OG ØVRIGE
IVÆRKSÆTTERES FORMUE PÅ
STIFTELSESTIDSPUNKTET

2500

Figuren viser iværksætternes formue, inkl. værdi
af egen bolig, på det tidspunkt de stifter
virksomhed for første gang. Statistikken er
opdelt i deciler for hhv. top10 iværksættere og
alle øvrige iværksættere, og der tages ikke
hensyn til brancheforskelle.

2000

1500
1000
500
0
-500

1

2

3

4

5

6

7

8

-1000
-1500
-2000
Iværksættere

Iværksættere top10

9

10

Figuren viser bl.a., at langt de fleste
iværksættere starter med ingen, eller en meget
beskeden formue, når de stifter virksomhed. Ca.
70% af iværksætterne har en formue på under
65.000 kr., og mere end halvdelen har
nettogæld på det tidspunkt, de stifter
virksomhed for første gang.
Top-10 iværksætternes formuefordeling svarer i
store træk til alle øvrige iværksætteres formuefordeling, og der er altså ikke nogen tydelig
sammenhæng mellem formue (dvs. direkte
adgang til kapital) og iværksætternes succes.
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STIFTERE AF SELSKABER KLARER SIG BEDRE END STIFTERERE AF
PERSONLIGT EJEDE VIRKSOMHEDER
ANDEL IVÆRKSÆTTERE DER STIFTER SELSKAB (IvS, ApS, A/S), BRANCHER

100%

Figuren viser andelen af iværksættere, der stifter virksomhed som selskab (IvS, ApS, A/S) frem for personligt
ejede virksomheder (E/V, I/S). Figuren er opdelt efter
brancher og skelner mellem top10 iværksættere og
øvrige iværksættere.

80%
60%

Figuren viser, at top10 iværksættere oftere stifter ny
virksomhed i selskabsform sammenlignet med alle øvrige
iværksættere på tværs af brancher.

40%
20%
0%

TOP10 IVÆRKSÆTTERE OG ØVRIGE
IVÆRKSÆTTERE DER STIFTER NY VIRKSOMHED
SOM SELSKAB

Fremstilling

Bygge og anlæg Handel, service,
transport

Iværksættere

Information,
kommunikation

Professionelle
tjenesteydelser

Iværksættere top10

Andre
tjenesteydelser

Umiddelbart tyder det således på, at iværksættere, der
har en intention om at opnå høj vækst, i langt højere grad
stifter et selskab fra starten. Det kan skyldes, at selskaber
er med til at begrænse risiko (man går ikke personligt
konkurs), man kan starte selskaber sammen med andre
(uden at påtage sig risiko fra modparten) og man kan
modtage kapitalinvesteringer og oprette en bestyrelse.
Det er formentlig også lettere at tiltrække kreditorer,
kunder og medarbejdere til et selskab med offentlige
regnskaber mv., end fx en personligt ejet virksomhed.
For mere information om hvilke underbrancher, der indgår i de
enkelte hovedbrancher (DB07 10 gruppering), se side 36.
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TOP10 IVÆRKSÆTTERE STARTER OFTERE I TEAMS
ANDEL IVÆRKSÆTTERE DER STARTER I TEAM (2+), BRANCHER
80%
70%

Figuren viser andelen af iværksættere, der
stifter virksomhed i teams (på to eller flere
personer), fordelt på brancher. Figuren skelner
mellem
top10 iværksættere og øvrige
iværksættere.

60%
50%

I alle brancher er der blandt top-10
iværksætterne en større andel, der stifter
virksomhed i teams, sammenlignet med de
øvrige iværksættere. I gennemsnit starter 48%
af top10 iværksætterne i teams, mens dette kun
gør sig gældende for 30% af alle de øvrige
iværksættere.

40%
30%
20%
10%
0%

TOP10 IVÆRKSÆTTERE OG ØVRIGE
IVÆRKSÆTTERE DER STARTER NY
VIRKSOMHED I TEAM

Fremstilling

Bygge og anlæg Handel, service,
transport

Iværksættere

Information,
kommunikation

Professionelle
tjenesteydelser

Andre
tjenesteydelser

For mere information om hvilke underbrancher, der
indgår i de enkelte hovedbrancher (DB07 10
gruppering), se side 36.

Iværksættere top10
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SAMMENFATNING
DATAGRUNDLAG

KARAKTERISTIKA
PERFORMANCE

REGIONALE DATA
BILAG
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ANALYSEDESIGN: LOGISTISK REGRESSIONSANALYSE
LOGISTISK REGRESSIONSANALYSE
I denne analyse sammenholdes iværksætterkarakteristika som køn,
alder,
erhvervserfaring,
brancheerfaring,
ledelseserfaring,
uddannelse, lønindkomst seneste år på arbejdsmarkedet og formue
med den statistiske sandsynlighed for at blive top10 iværksætter.
Modellen estimerer den såkaldte marginale effekt, som en given
variabel har på sandsynligheden for at blive top10 iværksætter, når
der kontrolleres for alle øvrige baggrundsvariable (dvs. de holdes
konstante på deres gennemsnitsværdi).

KARAKTERISTIKA

1

2

3

4

5

IVÆRKSÆTTER
IVÆRKSÆTTER TOP10

Logistisk regressionsanalyse anvendes til estimation af sandsynligheden for et givent udfald, når der findes to mulige udfald (1 = top10
iværksætter, 0 = øvrige iværksættere). Da den marginale effekt af en
given variabel afhænger af niveauet for denne variabel, evalueres
alle effekter ift. middelværdien for den samlede iværksætterpopulation. Dvs. effekten af højere uddannelse evalueres ift. det
gennemsnitlige uddannelsesniveau (målt i antal år) for samtlige
iværksættere, osv. Kategoriske variable, som fx ledelseserfaring (0 =
ingen ledelseserfaring, 1 = ledelseserfaring), køn, mv., evalueres ift.
udgangspunktet 0 (kvinde = 0, mand = 1). Dvs. at effekten af ledelseserfaring sammenholdes med ingen ledelseserfaring, effekten
af mand sammenholdes med kvinde, osv.
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STATISTISK ANALYSE: KARAKTERISTIKA OG PERFORMANCE
FORTOLKNING AF RESULTATER
KARAKTERISTIKA
Baseline

EFFEKT
Procentpoint
10

Selskabsform

7

Ledelseserfaring

7

Brancheerfaring

6

Team

3

Lønindkomst (*)

10

Formue (**)

3

Køn

.

Alder

.

Erhvervserfaring

.

Uddannelse

.

I udgangspunktet har nye iværksættere 10% statistisk sandsynlighed for at blive
top10 iværksætter inden for den enkelte branche, når der ikke kontrolleres for
nogen
øvrige
baggrundsvariable.
Fra
dette
udgangspunkt
øges
sandsynligheden for at komme i top10 med 7 procentpoint (dvs. baseline
sandsynlighed øges med 70%), hvis virksomheden er stiftet i selskabsform.
Ligeledes øges sandsynligheden for at komme i top10 med 7 procentpoint, hvis
iværksætteren har ledelseserfaring. Brancheerfaring øger sandsynligheden med
6 procentpoint, og hvis virksomheden stiftes af et team øges den med 3
procentpoint.
*) **) Lønindkomst og formue refererer til forskellen mellem at være blandt de
10% højest lønnede hhv. 10% rigeste i branchen, relativt til de 10% lavest
lønnede eller fattigste. Er iværksætteren blandt de 10% højest lønnede, året
inden han/hun stifter sin første virksomhed, er sandsynligheden for at komme i
top10 10 procentpoint højere end hvis han/hun hørte til de 10% lavest lønnede.
Er iværksætteren blandt de 10% rigeste i sin branche øges sandsynligheden
med 3 procentpoint relativt til de 10% fattigste.
Når der først kontrolleres for lønindkomst, branche- og ledelseserfaring, har den
generelle erhvervserfaring og uddannelse (begge målt i antal år), samt køn og
alder ingen signifikant effekt på sandsynligheden for at blive top10 iværksætter.
Note: I regressionsmodellen kontrolleres der for de enkelte brancher, samt for
stiftelsesåret (fx hvis stiftet under finanskrisen i 2009), så dermed er de
rapporterede effekter renset for eventuelle effekter deraf. Bemærk at effekterne
er beregnet for den gennemsnitlige population af iværksættere.
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STATISTISK ANALYSE: BRANCHEFORSKELLE

BRANCHEAFDELING*)

Fremstilling

Bygge og
anlæg

Handel,
service,
transport

KARAKTERISTIKA

Information
og kommunikation

Prof.
tjenesteydelser

Andre
tjenesteydelser

EFFEKT
Procentpoint

Baseline

10

10

10

10

10

10

Selskabsform

6

10

6

(*)

6

7

Ledelseserfaring

10

6

9

1

3

5

Brancheerfaring

10

5

8

3

6

4

Team

8

6

.

6

8

.

Lønindkomst

.

10

12

22

10

.

Formue

.

.

5

.

.

.

Køn

.

.

.

.

.

.

Alder

.

.

.

.

.

.

Erhvervserfaring

.

.

.

.

.

.

Uddannelse

.

.

1

1

.

.

FORTOLKNING AF RESULTATER
I denne delanalyse er den statistiske model estimeret på
brancheniveau, hvor det bl.a. fremgår, at der er visse
brancheforskelle i effekterne af de forskellige baggrundsvariable.
Samlet set er effekterne af køn, alder, uddannelse og
erhvervserfaring ikke signifikante eller meget lave, når der er
kontrolleret for de øvrige baggrundsvariable, ligesom i den
samlede population af iværksættere. Omvendt fremgår det, at
effekterne af selskabsform (6-10 procentpoint), samt ledelses- og
brancheerfaring (1-10 procentpoint hhv. 3-10 procentpoint) er
signifikante i alle brancher, men med en vis variation.
Stiftelse i team har tilsyneladende ikke signifikant effekt i
brancherne Handel, service og transport samt andre
tjenesteydelser, mens lønindkomsten i seneste år ikke har
betydning i brancherne Fremstilling, samt Andre tjenesteydelser –
vel at mærke når der kontrolleres for de øvrige
baggrundsvariable, herunder ledelseserfaring, brancheerfaring og
generel erhvervserfaring.
Note: indenfor branchen Information og kommunikation er alle
top10 virksomheder stiftet i selskabsform, hvilket indebærer at
der ikke findes statistisk variation til at estimere den marginale
effekt af denne baggrundsvariabel. Det kan fortolkes som, at det
er en nødvendig betingelse for at komme i top10, at man stifter
sin første virksomhed som selskab. Bemærk at effekterne er
beregnet for den gennemsnitlige population af iværksættere.

*) For mere information om hvilke underbrancher, der indgår i de enkelte hovedbrancher (DB07 10 gruppering), se side 36.
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ANALYSEDESIGN: REGIONALE FORSKELLE I IVÆRKSÆTTERKARAKTERISTIKA
IVÆRKSÆTTERNES KARAKTERISTIKA PÅ TVÆRS AF
ERHVERVSHUSOMRÅDER
Denne del af analysen afdækker, hvordan udvalgte karakteristika
med betydning for iværksætternes performance fordeler sig på de
seks erhvervshusområder (Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland,
Hovedstaden inkl. Bornholm, Sjælland og Fyn). Analysen har fokus
på de faktorer, der i regressionsanalysen viste sig at være signifikant
korreleret
med
iværksætternes
performance,
herunder
ledelseserfaring, brancheerfaring, virksomhedsform, teamstørrelse,
lønindkomst og formue.
Analysen inkluderer alle iværksættere, der stiftede virksomhed for
første gang i årene 2014-2018. Der er valgt en femårig periode for at
sikre, at der er tilstrækkelig data for hvert enkelt erhvervshusområde.
I alt indgår 10.827 iværksættere i analysen, fordelt på 3.855
iværksættere fra Hovedstaden inkl. Bornholm, 1.530 fra Sjælland,
786 fra Fyn, 1.262 fra Sydjylland, 2.333 fra Midtjylland og 1.061 fra
Nordjylland.

Nye iværksættere (2014-2018)
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REGIONALE FORSKELLE I NYE IVÆRKSÆTTERES
BRANCHEFORDELING
IVÆRKSÆTTERE FORDELT PÅ BRANCHER

Nordjylland

8%

Midtjylland

6%

Sydjylland

7%

Hovedstaden
Sjælland

Fyn
Hele landet

4%
6%
8%
6%

19%

52%

19%

3%

49%

21%
14%

IVÆRKSÆTTERNES BRANCHEFORDELING

5%

51%
45%

20%
18%

Fremstilling
Handel, service og transport
Professionelle tjenesteydelser

45%
46%
47%

15%
2%

9%

24%

14%

5%
6%

5%

15%

22%
3%

5%

3%
5%

18%

4%

17%

5%

18%

Bygge og anlæg
Information, kommunikation
Andre tjenesteydelser

5%

Figuren viser iværksætternes branchefordeling i
hver af de seks erhvervshusområder.

Handel, service og transport er i alle regioner den
største branche blandt iværksætterne og står i
gns. for 47% af de nye iværksættervirksomheder.
Bygge og anlæg er i alle regioner undtagen
Hovedstaden den næststørste branche og står i
gennemsnit for 18% af iværksætterne. I
Hovedstaden ser branchefordelingen noget
anderledes ud. Her er den næststørste branche
professionelle tjenesteydelser, hvor 22% af
iværksætterne hører til. Ligeledes er der en større
andel af nye iværksættere inden for Information
og
kommunikation
i
Hovedstaden
(9%)
sammenlignet med de øvrige erhvervshusområder.
Note: Erhvervshus Hovedstaden er inkl. Bornholm

For mere information om hvilke underbrancher, der
indgår i de enkelte hovedbrancher (DB07 10
gruppering), se side 36.
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SMÅ REGIONALE FORSKELLE I ANDELEN AF NYE IVÆRKSÆTTERE
MED LEDELSESERFARING
ANDEL AF IVÆRKSÆTTERE DER HAR LEDELSESERFARING
8%

7,4%

7,3%

6,9%

6,5%

6%

IVÆRKSÆTTERE MED LEDELSESERFARING
Figuren viser andelen af nye iværksættere, der
har
ledelseserfaring
fra
deres
seneste
beskæftigelse på arbejdsmarkedet, på tværs af
erhvervshusområder.

6,0%
4,8%

4%

Note: Erhvervshus Hovedstaden er inkl. Bornholm

2%
0%

Andelen af iværksættere med ledelseserfaring,
som har vist sig at have en betydelig positiv effekt
på performance, varierer blot en smule mellem
regionerne. I Nordjylland, Midtjylland og
Sydjylland er andelen af iværksættere med
ledelseserfaring højest (ca. 7%), mens den er
lavest i Erhvervshus Sjælland (ca. 5%).

Ledelseserfaring er indhentet fra Danmarks Statistiks
beskæftigelsesklassifikation
DISCO-08,
der
er
beskrevet under bilag, se side 36.

Nordjylland

Midtjylland

Sydjylland

Andel med ledelseserfaring

Fyn

Hovedstaden

Sjælland

Hele landet
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REGIONALE FORSKELLE I ANDELEN AF NYE IVÆRKSÆTTERE MED
BRANCHEERFARING
ANDEL AF IVÆRKSÆTTERE DER HAR BRANCHEERFARING

IVÆRKSÆTTERE MED BRANCHEERFARING
Figuren viser andelen af iværksættere, der i det
seneste år på arbejdsmarkedet arbejdede i
samme branche, som den de stifter virksomhed i,
fordelt på erhvervshusområder.

50%
40%

40,1%

40,0%

37,0%

35,8%

35,7%

35,5%

30%
20%
10%

Andelen af iværksættere med brancheerfaring,
som har vist sig at have en positiv betydning for
performance, varierer en smule på tværs af
regionerne. Fyn og Nordjylland har de højeste
andele af iværksættere med brancheerfaring (ca.
40%), mens kun ca. 36% af iværksætterne i
Hovedstaden, Sydjylland og på Fyn stifter
virksomhed i samme branche, som de arbejdede
i forinden.
Note: Erhvervshus Hovedstaden er inkl. Bornholm.

0%

Fyn

Nordjylland

Midtjylland

Sjælland

Andel med brancheerfaring

Sydjylland Hovedstaden

Hele landet

Til at opgøre brancheerfaring er der anvendt et mere
detaljeret
brancheniveau,
der
følger
Dansk
Branchekode 07, og er opdelt efter 88 distinkte
underbrancher.
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SELSKABFORMEN ER MEST UDBREDT I HOVEDSTADEN
ANDEL AF IVÆRKSÆTTERE DER STIFTER SELSKAB (IvS, ApS, A/S)
80%

75,6%

71,9%

71,5%

68,4%

67,7%

64,0%

60%

Figuren viser andelen af iværksættere, der stifter
virksomhed som selskab (IvS, ApS, A/S) frem for
personligt ejede virksomheder (E/V, I/S), fordelt
på erhvervshusområder.
I hele landet er selskabsformen, som har vist sig
at være positivt korreleret med performance, den
mest udbredte virksomhedsform blandt nye
iværksættere. Andelen af selskaber blandt nye
iværksættervirksomheder varierer dog en smule
på
tværs
af
erhvervshusområderne.
I
Hovedstaden er ca. 76% af nye iværksættervirksomheder stiftet som selskab, hvilket er en
større andel end noget andet erhvervshusområde. I Nordjylland udgør selskaber blot 64%
af nye iværksættervirksomheder.

40%
20%
0%

ANDEL AF IVÆRKSÆTTERE DER STIFTER
NY VIRKSOMHED SOM SELSKAB

Hovedstaden Midtjylland

Fyn

Erhvervshusområder

Sjælland

Sydjylland

Nordjylland

Note: Erhvervshus Hovedstaden er inkl. Bornholm

Hele landet
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REGIONALE FORSKELLE I ANDELEN AF NYE IVÆRKSÆTTERVIRKSOMHEDER, DER ER STIFTET AF TEAMS
ANDEL AF IVÆRKSÆTTERE DER STARTER FØRSTE VIRKSOMHED I TEAM (2+)
50%
40%

40,5%

NYE IVÆRKSÆTTERVIRKSOMHEDER
STIFTET AF TEAMS
Figuren viser andelen af iværksættere, der stifter
virksomhed i teams (på to eller flere personer),
fordelt på erhvervshusområder.

40,3%
36,5%

33,6%

33,6%

28,9%

30%
20%

I hele landet er under halvdelen (i gns. ca. 37%)
af iværksættervirksomhederne stiftet af teams,
hvilket ellers har vist sig at have en positiv
betydning for performance. Hovedstaden og
Midtjylland
har
den
højeste
andel
af
iværksættere, der starter i teams (ca. 40%), mens
kun ca. 29% af iværksættervirksomhederne i
Erhvervshus Sjælland er stiftet af teams.
Note: Erhvervshus Hovedstaden er inkl. Bornholm

10%
0%

Hovedstaden Midtjylland

Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Sjælland
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NYE IVÆRKSÆTTERES FORMUE OG LØNNIVEAU VARIERER MELLEM
REGIONERNE
GNS. FORMUE OG LØNINDKOMST SENESTE ÅR PÅ ARBEJDSMARKED (1.000 DKK)

500
400

385

370

367

340

340

Figuren viser iværksætternes formue (inkl. værdi
af egen bolig) på det tidspunkt, de stifter
virksomhed for første gang, samt deres
lønindkomst i det seneste år på arbejdsmarkedet,
fordelt på erhvervshusområder.

364

321

300
200
100

76

43

48

0
-100

79

66

IVÆRKSÆTTERNES FORMUE OG
LØNINDKOMST

57

-1

Iværksætternes formue varierer betydeligt på
tværs af erhvervshuse. Den gennemsnitlige
formue er højest på Fyn (79.000 kr.) og lavest i
Nordjylland
(-1.000
kr.).
Omvendt
har
iværksætterne på Fyn den laveste lønindkomst
(321.000 kr.), inden de stifter virksomhed. Den
gennemsnitlige
lønindkomst
er
højest
i
Hovedstaden (385.000 kr.).
Note: Erhvervshus Hovedstaden er inkl. Bornholm.

Hovedstaden Sydjylland

Midtjylland

Sjælland

Nordjylland

Fyn

Hele landet

Gns. lønindkomst seneste år på arbejdsmarked (1.000 kr.)
Gns. formue (1.000 kr.)
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SAMMENFATNING
DATAGRUNDLAG

KARAKTERISTIKA
PERFORMANCE

REGIONALE DATA
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OM ANALYSEN OG DATAGRUNDLAGET
▪

Analysen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i januar-februar 2021.

▪

Tallene, der præsenteres i analysen, som primært bygger på Erhvervsstyrelsens iværksætterdatabase, er baseret på et udtræk fra CVR-databasen d. 4. september 2020, som er sammenkørt
med en række andre datakilder, herunder Danmarks Statistiks person- og virksomhedsregistre. Iværksættere og selvstændige er udledt via ejerregisteret i CVR, hvor det er et kriterie, at alle
ejere kan identificeres som personer (relevant for bl.a. selskaber). Det bemærkes at CVR-databasen primært er baseret på selvrapporteringer fra virksomhederne.

▪

I analysen indgår kun virksomheder, der er reelt erhvervsaktive. En ny virksomhed betragtes som reelt erhvervsaktiv, hvis den i løbet af sin livscyklus genererer en værditilvækst, der svarer til
et halvt års løn i samme branche, som bl.a. er lig Danmarks Statistiks kriterier for reel erhvervsaktivitet.

▪

Analysen af karakteristika og performance tager udgangspunkt i data på alle personer, der blev iværksættere for første gang mellem 2009 og 2014, således at der er minimum 5 år til at måle
efterfølgende performance. Analysen af iværksætternes karakteristika fordelt på erhvervshusområder tager udgangspunkt i data på alle personer, der blev iværksættere for første gang mellem
2014 og 2018. Begge stikprøver er afgrænset til personer, der har stiftet virksomhed inden for private byerhverv.

▪

Følgende hovedbrancher (DB07 10 gruppering) indgår i analysen:
Fremstilling mv. inkluderer fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, el-, gas-, fjernvarmeformsyning, vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering, mv.

Bygge og anlæg inkluderer byggeentreprenører, anlægsentreprenører, bygningsinstallation- og færdiggørelse samt murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed.
Handel, service og transport inkluderer engros- og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler, transport og godshåndtering samt overnatningsfaciliteter og
restaurationsvirksomhed.
Information og kommunikation inkluderer forlag, tv og radio, telekommunikation samt it- og informationstjenester.
Professionelle tjenesteydelser inkluderer liberale, videnskabelige, tekniske og administrative tjenesteydelser, der både indbefatter overførsel af specialiseret viden samt operationelle
services.

Andre tjenesteydelser inkluderer kultur, forlystelser og sport, andre serviceydelser såsom reparation af computere og varer til personligt brug og husholdningsbrug, andre personlige
serviceydelser såsom vaske- og renserier, frisører, mv.
Følgende hovedbrancher indgår ikke i analysen: ”Landbrug, skovbrug og fiskeri”, ”Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring”, ”Fast ejendom” og ”Offentlig forvaltning og forsvar,
undervisning, sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger”.

▪

I analysen anvendes fire aggregerede beskæftigelseskategorier, der er konstrueret ud fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesklassifikation, DISCO-08. Ledelse = Disco 1, Vidensarbejde =
Disco 2-3, Salg og service = Disco 4-5 (+ ukendt) og Manuelt arbejde = Disco 6-9.
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HVORNÅR ER MAN IVÆRKSÆTTER? [1/2]
IVÆRKSÆTTERE OG SELVSTÆNDIGE

LØNMODTAGER

SELVSTÆNDIG

INVESTOR

IVÆRKSÆTTER

FREELANCER

Rigtig mange danskere ejer en virksomhed, men det er de færreste
der kan karakteriseres som iværksættere. Mange af virksomhederne
afspejler nemlig en særlig organisering af lønarbejde inden for
bestemte brancher, fx håndværkere, konsulenter, skribenter,
advokater, psykologer, musikere, mv. Disse virksomheder har ikke
nødvendigvis en intention om vækst og karakteriseres derfor som
selvstændige. Iværksættere forbindes derimod typisk med initiativ,
risikotagning, innovation og vækstambitioner. Det er også
iværksætterne, der skaber de nye arbejdspladser og bidrager til
økonomisk vækst.

I en sammenlignende analyse er det derfor afgørende at skelne
mellem virksomheder, der har intention om vækst, og virksomheder
der ikke har det. En selvstændig defineres derfor som en
virksomhed, der udelukkende beskæftiger sine ejere, mens en
iværksætter er en virksomhed, der ansætter mindst én ekstern
medarbejder i løbet af sin livscyklus.

HOBBYIST
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HVORNÅR ER MAN IVÆRKSÆTTER? [2/2]
IVÆRKSÆTTERE OG SELVSTÆNDIGE

S

S

S

S

S

Ex. 1 SELVSTÆNDIG

Virksomheder karakteriseres ud fra hele deres livsforløb. Hvis en
virksomhed er reelt erhvervsaktiv i et enkelt år (genererer
værditilvækst på 0,5 årsværk) karakteriseres som selvstændig. Hvis
virksomheden også ansætter en ekstern medarbejder i et enkelt år
(0,5 årsværk), karakteriseres den som iværksætter.
Ex. 1 viser en virksomhed der er reelt erhvervsaktiv 5 år i træk. Den
karakteriseres som selvstændig.

S

S

I

I

I

Ex. 2 viser en iværksætter der ansætter sin første medarbejder i år 3
og fortsætter som iværksætter derefter.
Ex. 3 viser en iværksætter der ansætter sin første medarbejder i år 3,
men som nedskalerer efterfølgende og ophører i år 4.

Ex. 2 IVÆRKSÆTTER (SUCCES)

For at afgrænse de virksomheder der har intentioner om vækst,
betragtes begge livsforløb i Ex. 2 og Ex. 3 som i-værksætterforløb.

S

S

I

S

•

Ex. 3 IVÆRKSÆTTER (OPHØRT)
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