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1. Resume 
 

I 2008, hvor den økonomiske krise satte ind, faldt antallet af nye virksomheder i 

Danmark med 32 % i forhold til året før. I 2009 falder antallet af nyetableringer 

yderligere, og i 2009 startes blot 10.176 nye virksomheder op mod 20.587 i 2007. 

Denne voldsomme nedgang i antal nye virksomheder kan have store og langsigtede 

konsekvenser for økonomien, ikke mindst i lyset af, at nye og unge virksomheder 

traditionelt har tegnet sig for en betydelig andel af jobskabelsen i Danmark. Det er 

især vækstiværksætterne, som har haft en nøglerolle for beskæftigelsen. 

Det er således langt fra alle nye virksomheder, der bidrager ligeligt til vækst og 

jobskabelse. Mange nye virksomheder lukker ned i løbet af de første år, få bidrager 

positivt til jobskabelsen og endnu færre bliver vækstiværksættere. Hvis det i højere 

grad er de mindre lovende iværksættere, der nu undlader eller begrænses i at starte 

op, vil udbyttet fra iværksættervirksomheder ikke nødvendigvis være blevet væsentlig 

forringet under den økonomiske krise trods ovenstående fald i antallet af 

nyetableringer. Dette skyldes, at andelen af iværksættere, som overlever og opnår 

vækst, er blevet større. På den anden side er det muligt, at krisen har ført til flere 

nødvendighedsiværksættere. Det vil sige personer, der først og fremmest ser 

iværksætteri som et alternativ til arbejdsløshed. Sådanne iværksættervirksomheder 

vil typisk skabe færre job og hurtigere lukke ned. Dette vil omvendt kunne forringe 

udbyttet fra iværksættervirksomheder under krisen yderligere. 

Baseret på data fra Danmarks Statistik, som indeholder oplysninger om alle nye 

virksomheder i Danmark fra 2001 til 2009, undersøger denne rapport, hvad der 

karakteriserer de iværksættere, der starter op før og under den økonomiske krise. 

Derudover undersøges det, hvad ændringer i sammensætningen af iværksættere før og 

under krisen betyder for de nye virksomheders vækst og overlevelse. 

Vores analyse viser, at de iværksættere, der starter op i 2008 og 2009, generelt 

har stærkere kompetencer sammenlignet med de, der starter op før den økonomiske 

krise. På trods af formodentligt sværere vilkår på arbejdsmarkedet er andelen af 

studenteriværksættere samt nødvendighedsiværksættere faldet i kriseårene. Dette er 

to grupper af iværksættere, der generelt overlever kortere tid end andre 

iværksættere. Dertil kommer, at de iværksættere, der starter op under krisen, i 

gennemsnit har haft en højere indkomst i deres tidligere job, og en større andel af 

dem er universitetsuddannede. Dette indikerer en højere humankapital hos 

kriseopstarternes iværksættere, hvilket forventeligt kan øge de nye virksomheders 

overlevelseschancer. Derudover ser vi, at serieiværksættere udgør en større andel af 

iværksætterne i 2008 og 2009, og det er især serieiværksættere med succesfulde 

virksomheder bag sig, der starter op under krisen. Igen kan dette føre til, at 

kriseopstarterne gennemsnitligt klarer sig bedre. 

Trods et umiddelbart større potentiale hos kriseopstarterne finder vi, at nye 

virksomheder fra 2008 og 2009 generelt klarer sig dårligere igennem de første år 

sammenlignet med tidligere års iværksættere. Efter de første to år har de en lavere 

overlevelsesrate og omsætning samt et lavere antal ansatte sammenlignet med de 

fleste opstartsår før krisen. De stærkere kompetencer hos krisens iværksættere taget 

i betragtning er det muligt, at en stor del af denne tilbagegang skyldes vanskeligere 

vilkår for de, der starter op under den økonomiske krise. Efterspørgslen falder markant 

i denne periode, og det er generelt vanskeligere at rejse den nødvendige kapital. Dette 

kan samtidigt betyde, at konsekvenserne af den økonomiske krise kunne have været 

endnu større, hvis ikke der var sket et skifte mod en større andel af højkompetente 

iværksættere. 
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2. Introduktion 
 
Den globale økonomiske krise skyllede ind over verdens økonomier i slutningen af 

2008, hvor en fastfrysning af de finansielle markeder udgjorde en stopklods for de 

økonomiske aktiviteter. Siden da har en række europæiske lande kæmpet med 

finansiel mistillid og gæld, hvilket har påvirket den økonomiske vækst i de fleste 

europæiske lande. Den økonomiske-politiske debat handler derfor i høj grad om, hvor 

væksten skal komme fra i de kommende år. I denne forbindelse har 

økonomer påpeget og problematiseret, at bankerne i højere grad end tidligere, kun 

tilbyder lån til etablerede virksomheder, hvorfor nye investeringer, herunder 

etablering af nye virksomheder, kan være i en kreditklemme (OECD, 2012). 

Dette står i kontrast til, at forskningen tidligere har vist, at nye 

iværksættervirksomheder spiller en nøglerolle i forhold til skabelsen af nye 

arbejdspladser i økonomien (Davis et al., 1997; Haltiwanger et al., 2010; Dahl et al., 

2009; Ibsen og Westergaard-Nielsen, 2011). Samstemmende viser mange analyser, at 

nye virksomheder står for en ikke-ubetydelig del af jobskabelsen i en økonomi. En 

relativ stor andel af denne jobskabelse kommer fra unge vækstvirksomheder. Fra 

1995 til 2006 tegnede unge vækstvirksomheder sig således for 32 % af jobskabelsen 

hos yngre danske virksomheder. Dette skal ses i forhold til, at de i antal kun 

udgjorde omkring 6 % af de overlevende nye virksomheder (Dahl et al., 2009). 

Erhvervs- og Byggestyrelsen (2011) viser, at antallet af nye registrerede 

virksomheder er faldet siden starten af 2008. I forhold til nyregistreringer ligger 

Danmark således i 2011 og 2012 på niveau med 2004, før starten af 00’ernes 

økonomiske opsving. Et fald på næsten 30 % i forhold til 2001 (Erhvervs- og 

Byggestyrelsen, 2011, s. 14). Det er dog uvist, hvorledes dette har påvirket 

jobskabelsen fra iværksættervirksomhederne. Ligeledes er det stort set uafklaret, 

hvilke konsekvenser den økonomiske krise har haft på skabelsen af nye 

vækstvirksomheder. 

På den ene side kan man forvente, at den økonomiske krise og efterfølgende 

mulige kreditklemme har betydet et fald i det samlede antal nye virksomheder samt 

en nedgang i etableringerne af kommende vækstvirksomheder med et tilsvarende fald 

i unge virksomheders jobskabelse til følge. Hvis det er tilfældet, vil det forventeligt 

ramme jobskabelsen i de kommende år, jf. ovenstående studier. 

På den anden side er det muligt, at der er sket nogle forskydninger i forhold til 

typerne af personer, som starter virksomhederne. Studier som Dahl et al. (2009) 

viser, at det er et begrænset antal virksomheder, der bidrager positivt til 

nettojobskabelsen. Dette skyldes, at mange nystartede virksomheder lukker ned 

allerede inden for de første år, ligesom kun en begrænset andel af de nye virksomheder 

opnår en væsentlig jobskabelse. Det er ikke givet, at de senere års nedgang i antal 

nystartede virksomheder gælder de potentielt stærkeste og de potentielt svageste 

opstartsvirksomheder i samme omfang. Ligeledes er det ikke givet, at førnævnte 

mulige kreditklemme rammer ligeligt over fordelingen af potentielle iværksættere. I 

forhold til finanskrisens betydning for jobskabelsen fra iværksætteri er det afgørende 

hvilke grupper af iværksættere, der især påvirkes af krisen. Hvis det i højere grad er 

de mindre lovende iværksættere, der nu undlader eller begrænses i at starte op, vil 

udbyttet fra iværksættervirksomheder ikke nødvendigvis være blevet væsentlig 

forringet under den økonomiske krise trods ovenstående fald i antallet af 

nyetableringer. Dette skyldes, at andelen af iværksættere, som overlever og opnår 

vækst, er blevet større. Larsen (2012) understøtter sidstnævnte og finder 

indikationer på, at den finansielle krise kun har haft en begrænset negativ effekt på 

de nystartede virksomheders overlevelse. Hvorvidt det er den ene eller den anden 

situation, der er gældende, har d e t  stor betydning for økonomiens udvikling 

fremadrettet. 

På baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik undersøger denne 

forskningsrapport, hvorledes opstarten af nye virksomheder i Danmark har udviklet 

sig før og under den økonomiske krise. Rapporten har særligt fokus på overlevelses- og 

vækstpotentialet hos de nye virksomheder, der er blevet etableret under krisen. 

Med udgangspunkt i eksisterende forskning undersøger vi først, hvad der for hvert 
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år i perioden 2001 til 2009 karakteriserer de virksomheder og personer, der starter 

op i Danmark. Derudover undersøger vi forskelle i overlevelses- og vækstmønstre hos 

iværksættere, der starter op før og under den økonomiske krise. Endelig analyserer vi 

de mere langsigtede konsekvenser af den økonomiske krises betydning for 

iværksætteri og jobskabelse i Danmark ved at estimere det fremtidige potentiale 

(forventet overlevelse og vækst) hos de virksomheder, der er startet op efter 2008. 
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3. Data 
 
Denne rapport er baseret på to databaser hos Danmarks Statistik: 

Iværksætterdatabasen og Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA). 

Iværksætterdatabasen er primært baseret på den Erhvervsdemografiske database, der 

indeholder årlige oplysninger om alle reelt aktive nyetableringer fra 2001 til 2009. 

Med en “reelt aktiv virksomhed” menes en virksomhed, der har haft ansatte svarende 

til minimum 0,5 årsværk og/eller har haft en omsætning af en vis størrelse. Hvor stor 

en omsætning, der er påkrævet, varierer fra branche til branche. Udover at 

kontrollere, at nyregistrerede virksomheder har en reel aktivitet, ekskluderer 

Iværksætterdatabasen også ikke reelt nye virksomheder. Dette kan eksempelvis være 

nyregistreringer, der tidligere har været drevet af en anden ejer, under et andet firma 

eller i en anden form. Foruden Danmarks Statistik selv, anvendes 

Iværksætterdatabasen også af ministerier og styrelser, eksempelvis Erhvervs- og 

Byggestyrelsen (Danmarks Statistik, 2012b). I denne rapport bruger vi 

Iværksætterdatabasen til at bestemme, hvor mange nye virksomheder, der etableres 

hvert år samt til at identificere den primære stifter bag hver af de nye virksomheder. 

I cirka 15 % af virksomhederne har det ikke været muligt at identificere 

virksomhedens stifter. Når vi undersøger, hvad der karakteriserer iværksætterne bag 

de enkelte opstartsvirksomheder, udelader vi denne gruppe af virksomheder. 

Iværksætterdatabasen indeholder endvidere oplysninger om f.eks. antal årsværk i 

opstartsåret, branche, geografisk placering og ejerform. Vi anvender oplysningerne fra 

Iværksætterdatabasen til at analysere, hvad der karakteriserer iværksættere for 

hvert opstartsår fra 2001 til 2009. Denne analyse suppleres endvidere med oplysninger 

fra IDA. 

Iværksætterdatabasen kan kobles sammen med IDA, der blandt andet indeholder 

baggrundsoplysninger om alle personer med bopæl i Danmark. Det er eksempelvis 

variable som alder, indkomst, uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet 

samt familieforhold. Én af de store fordele ved IDA er, at den kan koble personer 

sammen med virksomheder. For hver virksomhed kan vi således finde oplysninger om 

alle ansættelsesforhold samt de ansattes karakteristika. Vi anvender IDA til at følge 

virksomhederne over tid og til at bestemme deres overlevelse og performance, 

eksempelvis omsætning og antal ansatte (Danmarks Statistik, 2012a). 

Virksomhederne i IDA kan inddeles i to niveauer. Et overordnet niveau, der 

angiver virksomhedens identitet og svarer til virksomhedens CVR-nummer, og et 

arbejdsstedsniveau. Arbejdsstedet bestemmes af den fysiske beliggenhed for det 

enkelte arbejdssted. Hver virksomhed kan godt have flere arbejdssteder tilknyttet. 

Når vi følger virksomhederne over tid, gør vi det på arbejdsstedsniveau. Hvis en 

virksomhed har mere end ét arbejdssted, summerer vi oplysningerne over samtlige 

arbejdssteder. Det er kun virksomheder med ansatte, der har registrerede 

arbejdssteder i IDA. Det er derfor ikke alle virksomheder fra Iværksætterdatabasen, 

som kan observeres i IDA og dermed følges over tid. De analyser, vi laver af 

virksomhederne, som ligger ud over opstartsåret, inkluderer kun de virksomheder, 

der har et eller flere arbejdssteder i opstartsåret. Det er muligt for virksomheder at 

have for lav aktivitet til at indgå i databasen ét år for så at komme tilbage igen på 

et senere tidspunkt. I denne rapport bestemmes virksomhedslukninger af, om 

virksomhedens arbejdssteder optræder i IDA. Første år, hvor vi ikke kan se dem i 

IDA, antager vi, at de lukker, og eventuelle senere observationer af virksomheden 

droppes. 

Når vi følger virksomhederne over tid, opgør vi virksomhedens størrelse ud fra 

antal ansatte i virksomheden. Antal ansatte er defineret som personer, der har 

hovedbeskæftigelse i virksomheden. Det vil sige, at vi ekskluderer eventuelle 

bibeskæftigede personer, eksempelvis studiejob. I tre virksomheder tager variablen 

“antal ansatte” ekstreme værdier i opstartsåret. De tre virksomheder har henholdsvis 

775, 829 og 1.846 ansatte i opstartsåret. Hvis vi inkluderer disse virksomheder, 

risikerer vi, at det medfører en overestimering af den gennemsnitlige 

virksomhedsstørrelse for de enkelte opstartsår. Vi betragter disse tre virksomheder 

som outliers, og vi ekskluderer dem af de analyser, der inkluderer antal ansatte i 
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opstartsåret. Dette gælder alle regressionsmodeller samt alle tabeller og figurer, hvor 

vi ser på størrelse. 
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4. Udviklingen i antal nye virksomheder under krisen 
 

I henhold til Figur 1, der viser konjunkturudviklingen i Danmark fra 2001 til 2009, 
oplevede Danmark en økonomisk krise med negativ vækst i 2008 og 2009. En 

økonomisk lavperiode, der har spor frem til i dag. Erhvervs- og Byggestyrelsen (2011) 

har vist, at antallet af nystartede virksomheder er faldet under den økonomiske krise. 

Antallet af nyregistreringer i Danmark i 2011 og 2012 er således 30 % lavere end 

niveauet for 2004. Larsen (2012) viser tilsvarende et fald i antallet af nye 

virksomheder efter krisen, således antal nyregistreringer i 2009 nåede tilbage på 

samme niveau som i 2005. Den negative udvikling i antal nye virksomheder kan 

måske delvist forklares med bankernes tilbageholdenhed i forhold til at yde lån til 

etableringer af nye virksomheder. Dette gælder også lån til unge virksomheder, der 

ønsker at vokse. I en undersøgelse af europæiske virksomheders succesrate ved 

lånoptagning finder OECD (2012), at Danmark ligger i bunden. Således opnår blot 
38,2 % af unge vækstvirksomheder et banklån ved ansøgning, mens succesraten for 

andre virksomheder er hele 60,9 %. Undersøgelsen siger dog ikke noget om, hvilke 

typer af lånansøgninger, der får afslag, eksempelvis om det i høj grad er meget 

risikofyldte eller urealistiske projekter. Undersøgelsen kan dog indikere en begrænset 

risikovillighed hos danske banker, der sætter unge og nystartede virksomheder i en 

kreditklemme, hvor det i første omgang er vanskeligt at låne til den nødvendige 

startkapital, og efterfølgende ikke er muligt at låne til investeringer i vækst. 

Foruden ovenstående problemer i forhold til at rejse den nødvendige startkapital, 

peger tidligere studier også på andre årsager til den lavere iværksætteraktivitet. De 

foreslår, at recession og lavkonjunktur, som det er tilfældet i 2008 og 2009, jf. Figur 

1, afholder potentielle iværksættere fra at starte op. Én forklaring er, at lavere 

efterspørgsel og økonomisk aktivitet både begrænser iværksætternes 

forretningsmuligheder og gør deres forretningsideer mindre profitable (Thompson, 

2011). På baggrund heraf var det forventet, at antallet af nystartede virksomheder i 

Danmark er faldet under krisen. Denne negative udvikling ses ikke kun i Danmark. 

Eksempelvis viser Shane (2010) og Thompson (2011), at dette også har været 

tilfældet i henholdsvis USA og Irland. 

Ovenstående fokuserer på effekten på iværksætteri fra økonomisk lavkonjunktur, 

eksempelvis som følge af lavere efterspørgsel. En anden konjunkturafhængig faktor, 

der også kan tænkes at påvirke iværksætteri i Danmark, er udviklingen på 

arbejdsmarkedet. Som beskrevet ovenfor, slår den økonomiske krise igennem på 

konjunkturerne i 2008. Det er dog først med cirka et års forsinkelse, at vi ser, at 

dette tager effekt på arbejdsmarkedet. Som det fremgår af Figur 13 i Appendiks, der 

viser den kvartalsvise bruttoledighed i Danmark fra 1. kvartal 2007 til 4. kvartal 

2010, slår den økonomiske krise først for alvor igennem på ledigheden fra 2009. Dette 

skifte i den økonomiske krises karakter er interessant i denne sammenhæng. Mens 

faldende efterspørgsel umiddelbart foreslår et fald i antal nye virksomheder, kan 

faldende beskæftigelse have den modsatte effekt. For det første betyder en nedgang i 

beskæftigelsen, at der frigives ressourcer til gavn for iværksætterne. Det har muligvis 

ikke tidligere været muligt at rekruttere den nødvendige kvalificerede arbejdskraft 

for at starte op. Således kan en økonomisk nedtur åbne nye muligheder for 

iværksætterne ved at frigive arbejdskraft og dermed viden. Faldende beskæftigelse kan 

også have en positiv effekt på antal iværksættere, idet flere “tvinges” ud i 

iværksætteri, som et alternativ til arbejdsløshed (Picot og Heisz, 2000; Thurik et al., 

2008; Thompson, 2011). Således viser LaRochelle-Côté (2010), at iværksætterandelen 

i Canada er steget fra 2008 til 2009. Dette understøttes af Thurik et al. (2008), der i 

et studie af 23 OECD lande viser en positiv sammenhæng (korrelation) mellem 

arbejdsløshedsraten og iværksætterandelen. 

 

Figur 1 og Tabel 1 viser udviklingen i iværksætteri i Danmark fra 2001 til 20091 

Af Tabel 1 og Figur 1 fremgår det, at antallet af nye virksomheder steg med 

                                                             
1 For at blive betragtet som en reel opstartsvirksomhed skal virksomheden have  en vis økonomisk 

aktivitet i løbet af det første år. Eventuelle nyregistreringer uden aktivitet tæller således ikke med i 

statistikken. 
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højkonjunkturen fra 2004, og forblev på et relativt højt niveau i årene 2005 til 2007. 

Ved finanskrisens indtog sker efterfølgende et betydeligt fald i antal nystarter, og 

niveauet i 2008 og 2009 er det laveste for den undersøgte periode. Vi finder således 

et langt større fald i antal nyregistreringer under den finansielle krise end Larsen 

(2012), der, som beskrevet ovenfor, peger på en mere begrænset nedgang i antal nye 

virksomheder. Denne forskel kan muligvis skyldes, at de to studier anvender 

forskellige data. Som tidligere beskrevet, jf. afsnit 3, indeholder vores data alle nye 

og reelt aktive virksomheder som registreret af Danmarks Statistik. Samme data 

anvendes af eksempelvis Erhvervs- og byggestyrelsen. Vores tal viser, at mens der i 

2007 etableres 20.587 nye virksomheder, blev der i 2009 blot oprettet 10.176 nye 

virksomheder; et fald på mere end 50 %. Sammenligner vi i stedet med sidste 

økonomiske krise, er antal nyregistreringer i 2009 stadig mere end 30 % under 

niveauet i 2002; året der frem til 2008 har udgjort årtiets bundrekord for antal 

nystarter. 

 

 
 

Tabel 1 viser endvidere udviklingen i antal virksomheder med ansatte i opstartsåret 

samt udviklingen i opstartsstørrelsen. Over perioden finder vi ingen væsentlig forskel 

på andelen af virksomheder med ansatte. Generelt har omkring en femtedel af de nye 

virksomheder ansatte i opstartsåret svarende til minimum et årsværk. Men som følge af 

det lavere antal opstartere i 2008 og 2009, betyder dette under finanskrisen et 

væsentligt fald i antallet af nye job, der skabes som følge af nyetableringer. Hertil 

kommer, at opstartsstørrelsen (antal ansatte i opstartsåret) er faldet over hele 

perioden og når de laveste niveauer i 2008 og 2009. 
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Vi ved fra tidligere studier, at unge virksomheder står for en betydelig andel af 

jobskabelsen i Danmark (Dahl et al., 2009; Ibsen og Westergaard-Nielsen, 2011). En 

nedgang i antal nye virksomheder, som vist ovenfor, kan derfor betyde en reduktion i 

jobskabelsen i de kommende år også. Til trods for, at færre starter virksomhed og de, 

der gør, starter op med færre ansatte, er det dog ikke givet, at den negative udvikling 

vil have store konsekvenser for den senere jobskabelse fra unge virksomheder. 

Hvorvidt gruppen af unge virksomheder samlet vil opleve et fald i jobskabelsen, 

svarende til udviklingen i Figur 1, afhænger af vækst- og overlevelsespotentialet hos de, 

der trods alt starter op. Hvis de nye virksomheder generelt overlever længere og opnår 

højere vækst, er det ikke givet, at effekten på jobskabelsen i de kommende år bliver 

så markant, som ovenstående tal umiddelbart giver indtryk af. Vi undersøger dette i 

de efterfølgende afsnit. 

5. Hvad karakteriserer iværksætterne under krisen? 
 

Ovenstående viser, at det samlede antal nye virksomheder i Danmark er faldet under 

den økonomiske krise, ligesom jobskabelsen fra nyetableringer er faldet betragteligt. 

Hvis dette fald rammer ligeligt over fordelingen af iværksættere, således vi i de 

kommende år vil få et tilsvarende fald i jobskabelsen fra eksempelvis 

vækstiværksætterne, må vi forvente, at det vil ramme jobskabelsen i de kommende år 

markant. På den anden side er det muligt, at der er sket nogle forskydninger i forhold 

til typerne af personer, som starter virksomhed. Som tidligere beskrevet, er der en 

stor spredning i iværksætternes beskæftigelsesbidrag (Dahl et al., 2009). Det er en 

mulighed, at optimisme og lettere adgang til kapital har medført, at et større antal 

iværksættere med begrænset potentiale for overlevelse og vækst startede op under 

det økonomiske opsving frem til 2007. Hvis den nuværende økonomiske situation har 
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medført, at det i højere grad er de mindre lovende iværksættere, der nu undlader eller 

begrænses i at starte op, vil udbyttet fra iværksættervirksomheder ikke nødvendigvis 

være blevet væsentlig forringet under den økonomiske krise trods ovenstående fald i 

antal nye virksomheder og jobskabelse via nyetableringer. Dette skyldes, at andelen af 

iværksættere, som opnår vækst og overlevelse, muligvis er blevet større. Denne 

hypotese støttes af Larsen (2012). I artiklen foreslås det, at de mindre gunstige 

forhold under krisen har medført, at de virksomheder, der etableres, generelt er 

stærkere. Dette understøttes af, at den nuværende krise blot har medført et mindre 

fald i den treårige overlevelsesrate for nystartede virksomheder (Larsen, 2012). 

I det efterfølgende beskriver vi, hvad der generelt karakteriserer de henholdsvis 

mest og mindst succesfulde iværksættere. På baggrund heraf undersøger vi, hvad der 

kendetegner de iværksættere, som er startet op umiddelbart før og efter, at den 

økonomiske krise gjorde sit indtog. 

 

5.1  Iværksætterkarakteristika, der påvirker 

opstartsvirksomhedens overlevelse og vækst 
 

Personerne bag de succesfulde virksomheder har en række kendetegn, som 

sandsynligvis gør dem til mere lovende virksomheder. En undersøgelse af 

iværksætternes personligheder viser eksempelvis, at denne gruppe i højere grad er 

drevet af selvstændighed end de, som klarer sig mindre godt. Dette er tilfældet, 

selvom selvstændighed er et af de karakteristika, der kendetegner iværksætter 

generelt, og i højere grad driver iværksættere end lønmodtagere (Dahl et al., 2009). 

Samme studie viser, at de mest succesfulde iværksættere i mindre grad er drevet af 

privatøkonomiske incitamenter, men i stedet vægter andre jobkarakteristika, som 

eksempelvis selvstændighed, højere. Dermed kan hypotesen være, at disse typer ikke 

lader sig stoppe af krisen, men fortsætter og måske endda i højere grad starter op. 

Hvis dette er tilfældet, vil udbyttet fra iværksættervirksomheder ikke nødvendigvis 

være blevet væsentlig forringet under den økonomiske krise trods ovenstående fald i 

antallet af nyetableringer. Dette skyldes, at andelen af iværksættere, som opnår 

vækst, muligvis er blevet større, mens det i højere grad er de mindre lovende 

iværksættere, der nu undlader eller begrænses i at starte op. 

 

5.1.1  Nødvendighedsiværksættere 
 

På den ene side kan den økonomiske krise medføre en stærkere selektionseffekt, hvor 

iværksætterne med det mindste potentiale i højere grad sorteres fra allerede inden 

opstart. Denne selektion kan eksempelvis ske, fordi disse iværksættere, som tidligere 

beskrevet, muligvis har vanskeligere ved at optage lån. Hvis dette er tilfældet, er det 

muligt, at nedgangen i antal nystartede virksomheder i Danmark kun har en 

begrænset effekt på jobskabelsen. Det er dog også muligt, at krisen har medført en 

anden og mindre gunstig sammensætning af iværksættere. Dette er eksempelvis 

tilfældet, hvis krisen og den højere arbejdsløshedsrate har medført en stigning i 

antallet af nødvendighedsiværksættere (Thompson, 2011; LaRochelle-Côté, 2010; 

Thurik et al., 2008; Picot og Heisz, 2000). Det vil sige personer, der bliver 

iværksættere som følge af ufrivillig arbejdsløshed, og for hvem iværksætteri er en vej 

ud af ledigheden. En stigning i denne gruppe af iværksættere kan være problematisk, 

idet tidligere studier har vist, at nødvendighedsiværksætterne hurtigere lukker ned 

sammenlignet med andre opstartsvirksomheder (Taylor, 1999; Dahl et al., 2009). 

Hvis denne gruppe af iværksættere som følge af krisen tegner sig for en større andel 

af de nystartede virksomheder, kan det således øge krisens negative konsekvenser for 

jobskabelsen. 

Der er flere årsager til, at nødvendighedsiværksætterne har ringere 

overlevelsespotentiale. Én forklaring er mindre vilje og motivation til at drive 

virksomhed. Virksomhedslukning er ikke nødvendigvis det samme som en konkurs. 

Hvis det er ledighed frem for lyst, der har ført til iværksætteri, så er det oplagt, at 
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disse personer hurtigere og oftere vil vælge at lukke deres virksomhed ned, hvis de 

igen får mulighed for at arbejde som lønmodtagere (Taylor, 1999). Hvis disse 

personer i højere grad betragter deres iværksætteri som en midlertidig beskæftigelse, 

er det også nærliggende, at de i mindre grad vil have ambitioner om vækst og 

jobskabelse samt vil investere mindre i virksomheden. Så når iværksætteraktiviteten 

stiger som følge af øget arbejdsløshed, vil stigningen oftest ske i selskaber uden 

ansatte, hvormed beskæftigelseseffekten af de mange nye virksomheder muligvis er 

begrænset (LaRochelle-Côté, 2010). Derudover kan nødvendighedsiværksættere ikke i 

samme grad som andre tillade sig at være selektive i forhold til hvilke projekter, de 

vil deltage i, eller tillade sig at vente på den helt rigtige forretningside eller mere 

gunstige opstartsvilkår, eksempelvis stigende efterspørgsel eller lettere adgang til 

kapital (Brüderl et al., 1992). 

Thompson (2011) peger endvidere på, at nødvendighedsiværksætterne i 

gennemsnit vil have lavere humankapital. Eksempelvis mindre uddannelse eller 

erhvervserfaring, der kan være relevant i forhold til at starte og drive en virksomhed. 

Udover, at dette kan medvirke til at forklare nødvendighedsiværksætternes lavere 

performance, problematiserer Thompson (2011) dette yderligere ved at foreslå, at en 

lavere humankapital hos nødvendighedsiværksætterne også kan få negative 

konsekvenser for økonomien på lang sigt. Dette skyldes, at et skifte mod en større 

andel af nødvendighedsiværksættere i dag, også vil præge sammensætningen af 

virksomheder i mange år fremover. Han argumenterer for, at lavere humankapital 

hos nødvendighedsiværksætterne begrænser deres muligheder for at finde anden 

beskæftigelse, ligesom deres indkomst som lønmodtagere også vil være lavere. Dette 

betyder, at de har færre alternativomkostninger ved at drive en potentielt mindre 

profitabel virksomhed videre frem for at lukke ned. På trods af lavere overlevelsesrater 

for denne gruppe, kan dette på sigt medføre en større andel af virksomheder med 

lavere indtjening og beskæftigelse (Thompson, 2011). 

 

5.1.2  Iværksætternes humankapital 
 

Tidligere studier har vist, at forskelle i iværksætternes humankapital kan forklare en 

væsentlig del af de store forskelle, vi observerer i vækst- og overlevelsespotentialet 

hos nystartede virksomheder (Burton et al., 2001; Agarwal et al., 2004; Dahl og 

Reichstein, 2007a). Jo større humankapital hos iværksætteren, jo mere efficiente 

virksomheder vil hun kunne starte. Dertil kommer, at større humankapital mindsker 

sandsynligheden for ufrivillig arbejdsløshed, og iværksætteren kan i højere grad være 

selektiv i forhold til kun at gå efter meget gunstige projekter (Brüderl et al., 1992). 

De kompetencer, der er afgørende for at få succes som iværksætter, akkumuleres i 

høj grad gennem erhvervserfaring og uddannelse (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2005; 

Burton et al., 2001; Lucas, 1978). Det er især typen af erhvervserfaring, som spiller 

en rolle for overlevelsen. Eksempelvis vil ledelseserfaring eller erfaring med at starte 

virksomhed øge overlevelsessandsynligheden (Lentz og Laband, 1990). Ligeledes er 

det en fordel, hvis iværksætteren har arbejdet i en mindre og ikke mindst succesfuld 

virksomhed forud for opstart (Dahl og Reichstein, 2007a,b; Sørensen og Phillips, 2011; 

Dahl, 2004). Hvis den tidligere arbejdsgiver var succesfuld, er det måske bedre 

erfaringer, iværksætteren kan tage med. Eksempelvis erfaringer om sunde 

virksomhedsrutiner og strategi. Hvis iværksætteren var ansat i en mindre 

virksomhed, vil hun i højere grad have kendskab til mange af virksomhedens funktioner 

sammenlignet med mere specialiserede ansatte i større virksomheder. Derudover er 

nystartede virksomheder typisk små, hvorfor erfaringer fra en mindre virksomhed vil 

være mere egnede (Dahl et al., 2009). 

Foruden uddannelse og erhvervserfaring er lønniveauet i iværksætterens tidligere 

beskæftigelse også en indikator på hendes humankapital. Derfor bør det forventes, 

at en højere løn forud for opstart vil øge overlevelsessandsynligheden for den nye 

virksomhed. En anden væsentlig årsag til den positive sammenhæng mellem indkomst 

og overlevelseschancer er, at højere indkomst gør det muligt at starte mere 

kapitalstærke, og dermed mere levedygtige, virksomheder (Brüderl et al., 1992; Dahl 
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et al., 2009). 

 

5.1.3  Spin-off iværksættere 
 

Tidligere studier peger på, at især én type af erhvervserfaring er afgørende for 

virksomhedens succespotentiale. Dette er brancherelevant erfaring. Iværksættere, der 

tidligere har arbejdet i samme branche, som de selv starter op i, betegnes spin-off 

iværksættere (Dahl og Sorenson, 2012b; Klepper, 2009). Der er mange årsager til, at 

brancherelevant erfaring hos virksomhedens stifter forventes at øge succesraten. Spin-

off iværksætterens brancheerfaring kan blandt andet betyde, at hun har bedre 

kendskab til markedets produkter, større teknologisk viden omkring 

produktionsprocesserne, viden om markedet, kunderne, konkurrenterne og 

potentielle nøglemedarbejdere. Denne større viden medfører muligvis, at spin-off 

iværksætterne starter større og mere efficiente virksomheder. Det kan ligeledes 

betyde, at spin-off iværksætterne har lettere ved at identificere gode 

forretningsmuligheder såsom et uudnyttet potentiale i markedet, ligesom de måske 

har lettere adgang til ressourcer som kapital og arbejdskraft. Tilsammen kan dette 

give spin-off iværksætterne en fordel sammenlignet med andre iværksættere, der 

resulterer i, at spin-off iværksætterne ikke blot overlever længere end andre 

opstartsvirksomheder, men også skaber flere job og har større sandsynlighed for at 

blive vækstiværksættere (Gjerløv-Juel og Dahl, 2012; Dahl og Sorenson, 2012b; Dahl 

et al., 2009; Klepper og Sleeper, 2005; Agarwal et al., 2004; Phillips, 2002; Klepper, 

2001). Spin-off iværksættere er således en yderst interessant gruppe, der kan have 

stor betydning for den samlede samfundsøkonomiske gevinst fra iværksætteri i form 

af varige beskæftigelsesbidrag. Det er derfor væsentligt at undersøge, hvorledes den 

økonomiske krise har påvirket andelen af iværksættere med brancheerfaring. 

 

5.2  Analyse af sammensætningen af iværksættere under 

krisen 
 

Ovenstående peger på, at forskelle i iværksætternes kompetencer på 

opstartstidspunktet har afgørende betydning for overlevelses- og vækstpotentialet i 

nystartede virksomheder. Der er derfor væsentligt at undersøge, hvorledes 

sammensætningen af iværksættere og disses karakteristika har ændret sig som følge af 

den økonomiske krise. 

I nedenstående tabeller inddeler vi opstartsvirksomhederne efter opstartsår og 

undersøger, hvad der kendetegner iværksætteren bag den nystartede virksomhed for 

hvert år i perioden 2001 til 20092 Vi undersøger deres humankapital på 

opstartstidspunktet via variablene indkomst, uddannelsesniveau og brancheerfaring. 

Iværksætterens indkomst er den reale3 skattepligtige indkomst i det seneste år 

iværksætteren observeres forud for opstart. Med hensyn til uddannelse inddeles 

iværksætterne i fire kategorier efter deres højeste fuldførte uddannelse. De fire 

kategorier er ufaglært, faglært, gymnasium og universitet. Vi definerer iværksættere 

med brancheerfaring som personer, der inden for de seneste 15 år forud for opstart har 

været ansat i samme branche (samme 4-ciffer branchekode), som de selv starter op i. 

Det bemærkes, at denne definition adskiller sig fra Dahl et al. (2009), der i denne 

sammenhæng udelukkende betragter iværksætterens beskæftigelse i året forud for 

opstart. Vi mener dog, at den her valgte definition i højere grad er sammenfaldende 

med den gængse definition i iværksætterlitteraturen (Dahl og Sorenson, 2012a). 

Vi undersøger yderligere, hvorledes andelen af nødvendighedsiværksættere og 

studenteriværksættere har udviklet sig henover perioden. Dette er interessant, idet 

                                                             
2 Det er ikke muligt at identificere stifteren bag samtlige nystartede virksomheder i Danmark. Vi har således 

kun oplysninger om stifteren bag ca. 85 % af virksomhederne i Tabel 1. De resterende virksomheder udelades 

af de efterfølgende analyser. 
3 Indkomsten deflateres med  industriens  lønindeks til 2001-niveau 
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tidligere forskning har peget på, at begge grupper har ringere overlevelses- og 

vækstpotentiale sammenlignet med andre iværksættere. En stigning i én af disse 

grupper kan således have en negativ effekt på de langsigtede økonomiske bidrag fra 

iværksætteri (Gjerløv-Juel og Dahl, 2012; Thompson, 2011; Klepper, 2007). Vi 

definerer studenteriværksættere som personer uden brancheerfaring efter endt (eller 

afbrudt) studieforløb. Vi inkluderer to definitioner på nødvendighedsiværksættere. 

Første definition tæller de personer, der enten var registreret som ledige i året før 

opstart eller i opstartsåret. Nødvendighedsiværksættere kan også tælle de, der bliver 

ledige, eller forventer at blive det, som følge af, at den virksomhed, de arbejder for, 

lukker. Den anden definition på nødvendighedsiværksættere omfatter derfor, foruden 

de, der er inkluderet i ovenstående, også de iværksættere, hvor arbejdsgiveren fra 

året før opstart (modervirksomheden) er lukket ned på opstartstidspunktet. For at 

tage højde for, at de ansatte kan forudsige lukning før selve ophørsdatoen, så 

inkluderer denne definition yderligere de, hvor modervirksomheden lukker ned i året 

efter opstart. Endelig er det interessant, i hvilket omfang de nye virksomheder under 

krisen startes af serieiværksættere, det vil sige personer, der også tidligere har startet 

virksomhed. På baggrund af den eksisterende litteratur, er det dog ikke entydigt, om 

serieiværksættere vil være bedre stillet sammenlignet med andre iværksættere. På den 

ene side kan relevant erfaring hos disse iværksættere tale for en positiv effekt på 

overlevelse og vækst (Lentz og Laband, 1990). Omvendt er det en mulighed, at denne 

gruppe i højere grad tæller personer, der ikke besidder de nødvendige kompetencer, men 

som først vil afstå fra en tilværelse som iværksætter efter gentagne mislykkede forsøg 

(Brüderl et al., 1992). Dahl et al. (2009) finder, at iværksættererfaring har en positiv 

effekt på overlevelsessandsynligheden. Men de finder også, at denne positive effekt 

mere end opvejes, hvis den tidligere virksomhed er lukket ned. 

 

 
 

Tabel 2 og Figur 2 viser udviklingen i de to kategorier af 

nødvendighedsiværksættere.4 Det fremgår, at andelen af nødvendighedsiværksættere 

inden for begge kategorier har været svagt faldende siden 2004. Andelen af 

nødvendighedsiværksættere er således signifikant5 lavere i kriseårene 2008 og 2009 end 

andelen i samtlige år forud, uanset hvilken definition vi anvender. Dette indikerer, at 

en højere arbejdsløshedsrate under den finansielle krise ikke har ført til flere 

nødvendighedsiværksættere. Til gengæld udgør nødvendighedsiværksætterne en 

relativt stor andel af de nye virksomheder i vækstårene 2001 til 2007. En forklaring på 

den mindre andel af nødvendighedsiværksættere i 2008 og 2009 kan være bankernes 

                                                             
4
 Datagrundlaget for Tabel 2 og 3 findes i appendiks, Tabel 12 og 13. 

5 Ved kategoriske variable anvendes chi2 -test samt et 5 pct. signifikansniveau. 
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øgede tilbageholdenhed med udlån til iværksættervirksomheder og ikke mindst en 

forventet større selektion i forhold til hvilke virksomheder, der tilbydes lån. Dette har 

muligvis ramt denne gruppe af iværksættere særligt hårdt. Omvendt kan mindre 

gunstige opstartsvilkår og markedspotentiale simpelthen have afholdt flere fra at 

starte op. Endelig kan dette resultat tyde på, at flere ledige under perioder med 

højkonjunktur har anvendt en ledighedsperiode til at forberede opstart af egen 

virksomhed. 

Sammen med Figur 3 viser Tabel 2 yderligere, hvorledes andelen af iværksættere 

med brancheerfaring har udviklet sig over perioden. Selv om vi finder en vis variation 

over perioden, ses ingen markante og systematiske forskelle i denne variabel i årene før 

og under krisen. Eksempelvis er andelen af iværksættere med brancheerfaring i 2008 og 

2009 signifikant højere end andelen af 

 

 

 
iværksættere med brancheerfaring i 2003 og 2004, mens der ikke er nogen 

signifikant forskel i forhold til opstarterne fra 2005. Omvendt er niveauet i 2008 og 

2009 signifikant lavere end i årene 2006 og 2007. Dette understøtter således ikke 

hypotesen om, at den finansielle krise kunne medføre et skifte i retningen af stærkere 

opstartsvirksomheder, i hvert fald ikke hvis vi ser på brancheerfaring. Dog er det 

interessant, at andelen af iværksættere med brancheerfaring synes relativt upåvirket 

af konjunkturudviklingen. Det bemærkes dog, at mens andelen af iværksættere med 

brancheerfaring er relativt stabil over perioden, gælder det ikke for antallet af 

iværksættere med brancheerfaring, der i stedet følger den generelle tendens (jf. Tabel 

1) og dermed er faldet betragteligt i kriseårene. 

Den næstsidste variabel i Tabel 2 er serieiværksætterne. Tabellen indikerer, at den 

finansielle krise ikke har afskrækket denne gruppe af iværksættere. Tværtimod udgør 

serieiværksætterne i 2008 og 2009 en signifikant større andel af 

opstartsvirksomhederne end noget år i perioden 2002 til 2007. At denne gruppe 
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tegner sig for en større andel af iværksættervirksomheder under den finansielle krise 

er interessant, idet tidligere studier peger på, at serieiværksættere har stærkere 

kompetencer og dermed bedre muligheder for succes. Mens serieiværksættere i 

gennemsnit forventes at have højere overlevelse sammenlignet med andre 

iværksættere bemærkes det dog, at det kan være afgørende, om disse iværksættere 

har været succesfulde med deres tidligere virksomheder eller ej (Dahl et al., 2009). Er 

der tale om personer, der gentagne gange er lukket ned med en virksomhed, kan det 

således have den modsatte effekt. Vi definerer en serieiværksætter som succesfuld, 

hvis minimum én af hendes tidligere virksomheder fortsat eksisterer på 

opstartstidspunktet. Tabel 2 viser, at 45,18 % af serieiværksætterne fra 2008 var 

succesfulde i henhold til vores definition. Dette er signifikant højere end andelen af 

succesfulde iværksættere i perioden 2001 til 2006. Blandt 2009-opstarternes 

serieiværksættere er det kun 40,4 %, som var succesfulde. Dette er dog fortsat en 

signifikant større andel sammenlignet med 2001, 2002 og 2004. At andelen af 

serieiværksættere er steget i kriseårene forventes derfor at have en positiv effekt på 

de samfundsøkonomiske gevinster fra kriseiværksætterne, hvilket muligvis kan være 

med til at opveje en del af tabet fra et lavere antal opstartere. 

 

 
Et typisk mål for humankapital er løn. Vi måler dette som iværksætterens 

indkomst forud for opstart (se Figur 4). Tabel 3 viser, at iværksætternes 

gennemsnitlige indkomst forud for opstart er højest i kriseåret 2008. Test6 viser, at 

der ikke er signifikant forskel på indkomstniveauet i de tre år 2007 til 2009. 

Derudover er indkomsten i alle tre år signifikant højere end i 2006. Går vi længere 

tilbage finder vi, at kun indkomstniveauet for 2009-opstarterne er signifikant højere 

end alle andre opstartsår tilbage til 2002, mens der ikke er signifikant forskel i forhold 

                                                             
6 Ved numeriske variable anvendes t-test samt et signifikansniveau på 5 %. 
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til 2001-niveauet.7 

 

 
 

 

At indkomstniveauet forud for opstart er højt under den finansielle krise kan 

indikere en generelt højere humankapital hos de iværksættere, der starter op i 

denne periode. Dette er yderst interessant, da tidligere studier har vist, at 

iværksætterens humankapital har en positiv effekt på iværksætternes 

overlevelsessandsynlighed samt deres evne til jobskabelse. En alternativ hypotese kan 

dog være, at den højere indkomst i 2008 og 2009 er drevet af en mindre andel af 

nødvendighedsiværksættere frem for højere humankapital. Som tidligere nævnt er 

andelen af personer, der går fra ledighed til iværksætteri, faldet under den 

økonomiske krise. Da indkomstniveauet typisk er lavere for denne gruppe, er det 

muligt, at det påvirker resultaterne omkring højere humankapital målt ved indkomst. 

For at teste denne hypotese dropper vi alle observationer af personer, der var ledige i 

opstartsåret eller i året forud for opstart, og sammenligner indkomstniveauerne 

igen. Vi finder, at indkomstniveauet i 2009 stadig er signifikant højere end det 

gennemsnitlige indkomstniveau for iværksættere, der starter op fra 2004 til 2006. 

Hvis vi lemper vores krav fra et 5 % til et 10 % signifikansniveau, finder vi endvidere, 

at den gennemsnitlige indkomst for 2008-opstarterne ligeledes er højere end 

indkomsten for iværksættere fra 2004 til 2006. Dette understøtter således hypotesen 

om, at kriseopstarterne generelt har højere humankapital målt ved indkomst forud 

for opstart. 

 

                                                             
7 Tabel 14 viser beskrivende statistik for den reale indkomst. Heraf fremgår det, at vi observerer meget 

høje maksimumværdier i enkelte år, og særligt i 2007 og 2008. Dette påvirker dog ikke konklusionerne 

fra ovenstående analyse. Hvis vi ekskluderer observationer af indkomster over 50.000.000 kr. (3 

observationer droppes), er 2008, med en gennemsnitlig real indkomst på 253.616 kr. fortsat det år, der har 

det højeste indkomstniveau. I 2007 falder indkomstniveauet dog til 234.556 kr. Ekskludering af 

ekstreme observationer betyder endvidere, at gennemsnitsindkomsten i kriseårene 2008 og 2009 nu 

bliver signifikant højere end alle år fra 2002 til 2007. Dette understøtter ovestående hypotese om generelt 

større humankapital hos kriseiværksætterne. 
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Tabel 3 og Figur 5 viser andelen af studenteriværksættere. Èn hypotese er, at 

færre alternative jobmuligheder for nyuddannede har medført en stigning i andelen af 

studenteriværksættere under den finansielle krise. En sådan udvikling kan være 

problematisk, da vi ved fra tidligere studier, at manglende erhvervserfaring hos 

denne gruppe gør, at de i mindre grad er rustet til at starte egen virksomhed, og 

derfor oftere må lukke ned. Stik imod ovenstående hypotese finder vi, at andelen af 

studenteriværksættere i 2008 ikke er signifikant forskellig fra niveauet i 2001, 2003 

og 2007. I de resterende år er andelen af studenteriværksættere i 2008 tilmed lavere. 

For 2009 finder vi ingen signifikant forskel fra tidligere år, dog med undtagelse af 

2008. En sidste indikator på iværksætternes humankapital er uddannelse. Tabel 3 og 

Figur 6 viser først udviklingen i andelen af ufaglærte iværksættere. Vi ser her en 

generel tendens, hvor andelen af ufaglærte, uafhængigt af den finansielle krise, er 

blevet mindre henover perioden. En uddannelseskategori, der til gengæld oplever et 

mere markant fald siden 2007, er de faglærte. Dette er ikke overraskende, da denne 

gruppe af iværksættere er relativt mere aktive i konjunkturfølsomme brancher som 

bygge- og anlæg.8 Figur 14 i appendiks viser netop et meget markant fald i antal 

opstarter inden for branchen traditionel fremstilling, bygge og anlæg efter 2007. Mens 

denne branche tegnede sig for 22,6 % af de nystartede virksomheder i 2007, udgjorde 

den knap 3,5 % af opstarterne i 2008 og 2009. Sammen med serviceerhverv er det 

således et fald i antal nye virksomheder inden for traditionel fremstilling, bygge og 

anlæg, der ligger bag det markante fald i antal nyetableringer efter 2007 (se Tabel 1, 

21 og 29). 

 

                                                             
8 Vi inddeler virksomhederne i de tre brancher: service, nyere fremstilling samt traditionel 

fremstilling, bygge og anlæg. Set over hele perioden udgør de faglærte iværksættere 61,8 % af 

iværksætterne inden for traditionel fremstilling, bygge og anlæg. 
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Mens antallet af nyetableringer inden for traditionel fremstilling, bygge og anlæg 

og serviceerhverv falder under den økonomiske krise, ser vi i samme periode en 

stigning i antal nye virksomheder inden for nyere fremstilling, der tæller virksomheder 

inden for mere højteknologisk fremstillingsindustri (se Tabel 25). Det er således ikke 

alle brancher, der påvirkes negativt af den finansielle krise. En anden interessant 

tendens, der fremgår af Tabel 23, er, at andelen af spin-off iværksættere inden for 

denne branche er steget. Dette kan betyde en positiv effekt på bidraget fra 

iværksætteri, da spin-off iværksættere, som tidligere beskrevet, generelt klarer sig 

bedre sammenlignet med andre iværksættere. Foruden brancheerfaring er 

iværksætterne inden for nyere fremstilling også kendetegnet ved en høj andel af 

universitetsuddannede. Over hele perioden udgør de universitetsuddannede 40,6 % 

af iværksætterne i denne branche, hvilket gør de universitetsuddannede til den mest 

aktive uddannelseskategori blandt iværksættere inden for nyere fremstilling. Ligesom 

brancheerfaring er uddannelse blevet fremhævet som væsentlig for iværksætteres 

kompetencer og dermed sandsynlighed for succes. En hypotese kan være, at den 

økonomiske situation med højere ledighed, jf. Tabel 13, har frigivet højkompetente 

personer, der vælger iværksætteri på grund af færre muligheder på arbejdsmarkedet. 

Det er muligvis det, der påvirker sammensætningen af iværksættere inden for nyere 

fremstilling. Det er dog uvist, hvorvidt det under den nuværende økonomiske 

situation vil medføre øget overlevelse og vækst for opstartsvirksomhederne i nyere 

fremstilling. 

Vender vi tilbage til Tabel 3 og Figur 6 ser vi, at andelen af 

universitetsuddannede generelt er steget over perioden. Den største stigning 

observeres fra 2007 til 2008, og i 2008 og 2009 er andelen af universitetsuddannede 

signifikant højere end på noget tidspunkt forud for krisen. Således stiger andelen af 

universitetsuddannede iværksættere fra 28,29 % i 2007 til 35,83 % og 39,49 % i 
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henholdsvis 2008 og 2009. Én hypotese er, at dette er drevet af en større andel af 

studenteriværksættere, der, som bekendt, generelt klarer sig ringere end andre 

iværksættere. Men som det fremgik af ovenstående, er dette ikke tilfældet, da den 

finansielle krise ikke har medført en større andel studenteriværksættere. I stedet 

indikerer denne stigning en relativt større humankapital hos de iværksættere, der 

starter op i 2008 og 2009. 

Samlet set tegner ovenstående et billede af, at de iværksættere, der starter op 

under den finansielle krise, generelt har stærkere kompetencer i form af øget 

humankapital. Andelen af nødvendighedsiværksættere er faldet, mens indkomst- og 

uddannelsesniveauet er steget. En nærliggende forklaring er, at de højkompetente 

iværksætteres alternative jobmuligheder spiller en afgørende rolle for deres 

iværksætterlyst. Selvom de er faldet i antal, udgør de således en større andel af 

iværksætterne i kriseårene 2008 og 2009. Mængden af alternative jobmuligheder 

spiller naturligvis også en rolle for andre grupper af potentielle iværksættere, men 

tilsyneladende lokkes relativt flere højkompetente iværksættere ind i iværksætteri i 

kriseperioden. Dette kan skyldes en mere positiv vurdering af kompetencer og 

succespotentiale fra såvel kreditorer som iværksætteren selv. Denne udvikling kan 

være interessant, da det kan betyde, at en større andel af de, der starter op, formår 

at overleve længere, ligesom de forventes at opnå højere vækstrater og skabe flere 

job. En sådan tendens kan delvist modsvare beskæftigelsestabet fra et færre antal 

nyetableringer og dermed mindske den finansielle krises negative effekter på 

iværksætteri i Danmark. 

 

5.3   Forskelle i overlevelsesmønstre og jobskabelse 
 

Ovenstående peger på, at selvom der siden 2007 har været en betydelig nedgang i 

antallet af nye virksomheder, så har de iværksættere, der trods alt starter op, 

generelt stærkere kompetencer målt ved højere uddannelse og højere indkomst forud 

for opstart, ligesom der er kommet relativt færre nødvendighedsiværksættere. I det 

efterfølgende undersøger vi, hvad denne ændrede sammensætning af iværksætterne har 

betydet for overlevelsen og jobskabelsen hos de nystartede virksomheder. Det 

bemærkes dog, at Tabel 4 viser et stort fald i antal opstartsvirksomheder med ansatte 

i 2008 og især i 2009. Det er tvivlsomt, om selv en relativt bedre sammensat gruppe 

af iværksættere vil kunne opveje så stort et fald i antal virksomheder med ansatte. 
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Vores datamateriale tillader os desværre kun at følge virksomhederne til og med 

2010, ligesom vi kun kan bestemme overlevelse og vækst for de virksomheder, der har 

ansatte i opstartsåret, jf. afsnit 3. Vi kan derfor blot følge 2008- og 2009-opstarterne 

i henholdsvis 2 og 1 år efter opstart. Kravet om ansatte i opstartsåret betyder 

endvidere, at en stor andel af virksomhederne fra ovenstående analyser må udelades.9 

Den efterfølgende analyse giver dog fortsat en indikation af, hvorledes 

kriseopstarterne klarer sig i forhold til iværksætterne fra tidligere år. 

 

                                                             
9
 Dette betyder, at der sker en ændring i iværksætternes karakteristika (se beskrivende statistik for 

iværksætterkarakteristika i Tabel 17 og 18). Sammenlignet med Tabel 2 og 3 kan det blandt andet 

nævnes, at spin-off iværksættere og serieiværksættere udgør en større andel af virksomhederne. 

Omvendt er der relativt færre nødvendighedsiværksættere og studenteriværksættere, som har ansatte i 

opstartsåret. Det bemærkes, at vi som tidligere kun kan identificere iværksætteren bag cirka 85 % af 

virksomhederne. 
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Tabel 4 og Figur 7 viser den 1-årige og 2-årige overlevelsesrate for iværksættere 

inddelt efter opstartsår. Som beskrevet i afsnit 3 indeholder tallene kun de 

virksomheder, der har ansatte i opstartsåret. Vi finder den laveste 1-årige 

overlevelsesrate hos de iværksættere, der starter op i 2008. Denne er dog ikke 

signifikant forskellig fra den 1-årige overlevelsesrate for 2007-opstarterne. Den 1-

årige overlevelsesrate for 2009-opstarterne er endda højere end for 2007-opstarterne, 

men signifikant lavere sammenlignet med alle tidligere år. Ser vi på 2008-opstarternes 

2-årige overlevelsesrate er denne signifikant lavere end den 2-årige overlevelse for 

virksomheder, der starter op fra 2001 til 2005. Til gengæld finder vi ingen signifikant 

forskel sammenlignet med 2006-opstarternes 2-årige overlevelsesrate, mens 2008-

opstarternes 2-årige overlevelsesrate er højere end for virksomheder med opstart i 

2007. Dette kan måske skyldes større humankapital hos førstnævnte. Generelt ser vi 

dog tegn på, at virksomhederne oplever lavere overlevelse under krisen uafhængigt af 

opstartsår. 

Tabel 4 viser yderligere andelen af vækstiværksættere i det 3. og 5. år efter 

opstart. Vækstiværksætterne er en særligt interessant gruppe på grund af deres høje 

bidrag til beskæftigelsen. Eksempelvis har Dahl et al. (2009) vist, at mens 

vækstiværksætterne blot udgjorde 6 % af de unge virksomheder fra 1995 til 2006, så 

tegnede de sig i samme periode for 36 % af unge virksomheders jobskabelse. En 

ændring i andelen af vækstiværksættere kan således have stor betydning for 

beskæftigelsesgevinsten fra iværksætteri. Vi definerer vækstiværksættere i henhold 

til Erhvervs- og Byggestyrelsen (2005), der definerer vækstiværksættere som 

virksomheder, der fortsat eksisterer og har minimum 10 ansatte efter 5 år. Samme 

definition anvendes også i Dahl et al. (2009). Da vi ikke kan følge alle opstarterne 

fra 2001 til 2009 i 5 år, beregner vi også andelen af vækstiværksættere 3 år efter 

opstart efter samme definition. Det vil sige, virksomheden eksisterer efter 3 år og har 

minimum 10 ansatte. Tabel 4 viser, at det henover perioden er en fortsat mindre andel 

af de overlevende iværksættere, der har 10 ansatte eller mere i det 3. år. Mens 

andelen af vækstiværksættere i det 3. år var hele 16,86 % i 2001, udgjorde 

vækstiværksætterne kun 8,10 % af de overlevende virksomheder, der startede op i 

2008. Der er ingen signifikant forskel på 2007- og 2008-opstarternes andel af 

vækstiværksættere i det 3. år, men for begge opstartsår gælder det, at andelen af 

vækstiværksættere er signifikant lavere end alle tidligere år.  
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Tabel 5 og Figur 8 viser det gennemsnitlige antal ansatte i henholdsvis det 1., 2. 

og 3. år. Mens iværksætterne fra 2007 i gennemsnit havde 3,11 ansatte i opstartsåret, 

havde 2008- og 2009-opstarterne i gennemsnit blot henholdsvis 2,91 og 2,30 ansatte 

i det første år. Selvom 2008- og 2009-opstarterne er signifikant mindre i opstartsåret 

sammenlignet med samtlige år forud, så er der dog ingen signifikant forskel på antal 

ansatte efter 2. år for 2007- og 2009-opstarterne. Tilsvarende er virksomheder fra 2008 

ikke signifikant mindre end 2007-opstarterne i det 3. år. Dette er igen et tegn på, at 

nye og unge virksomheder generelt oplever en tilbagegang under den finansielle krise 

sammenlignet med perioden før 2008, uanset om de starter op før eller under krisen. 
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Sammen med Figur 9 viser Tabel 5 også virksomhedernes størrelse målt som den 

gennemsnitlige reale omsætning i henholdsvis opstartsåret og 1 år efter opstart. Den 

højeste omsætning i opstartsåret findes i 2001, hvor de nye virksomheder i 

gennemsnit havde en realomsætning i det første år på 3.909.264 kr. (2000 er 

basisåret).10 Til sammenligning havde 2008-opstarterne blot en gennemsnitlig 

omsætning på 2.551.819 kr. i opstartsåret. Dette niveau er dog kun signifikant lavere 

end de virksomheder, der starter op i 2001 og 2002.  

 

                                                             
10 Det bemærkes, at meget høje værdier af omsætningen hos enkelte virksomheder øger middelværdien. For 

et mere retvisende billede af, hvad omsætningen er hos den typiske virksomhed, henvises til Tabel 15 og 16, 

der blandt andet inkluderer observationer af medianværdien for hvert opstartsår. 
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I 2009 falder den gennemsnitlige omsætning i opstartsåret til 2.076.588 kr. Dette er 

signifikant lavere end alle tidligere år med undtagelse af 2007 og 2008. For 2008-

opstarterne sammenligner vi også den gennemsnitlige omsætning i år 2 med 

virksomheder, der er startet op før den økonomiske krise. Den gennemsnitlige 

omsætning i det 2. år hos 2008-opstarterne er det laveste niveau, vi observerer, og 

2008-opstarternes gennemsnitlige omsætning på 3.893.688 kr. er signifikant lavere 

end alle tidligere år. 

Ovenstående viser, at opstartsvirksomhederne fra 2008 og 2009 generelt har 

klaret sig dårligere end tidligere års iværksættere målt på både overlevelse, 

jobskabelse og omsætning. For overlevelse og jobskabelse ændrer billedet sig dog, hvis 

vi sammenligner med andre nye og unge virksomheders performance under 

finanskrisen. De, der starter op før finanskrisen, rammer efter 2007 cirka samme niveau 

som kriseopstarterne og til tider lidt lavere. De stærkere kompetencer hos 

kriseopstarterne, målt på uddannelse og indkomst, slår dog langt fra klart igennem 

på deres jobskabelse og overlevelse. Dertil kommer som bekendt, at kriseopstarternes 

omsætning i det 2. år også var signifikant lavere end omsætningen hos de 

virksomheder, der starter op i 2007. Derudover bemærkes det, at der i 2008 og 2009 

også er sket et massivt fald i antal virksomheder med ansatte (se Tabel 4). Mens der 

forud for krisen er mellem 4.430 og 6.420 opstartsvirksomheder med ansatte per år, 

så er der i 2009 blot 1.497 virksomheder. 
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Det umiddelbare misforhold mellem kompetencer og performance kan dog skyldes, 

at den finansielle krise generelt har medført vanskeligere forhold for iværksætterne. 

Det er således en mulighed, at kriseiværksætterne ville have klaret sig endnu ringere 

sammenlignet med tidligere år, hvis der ikke var sket dette skifte i sammensætningen 

af iværksættere mod flere højkompetente iværksættere. Omvendt betyder denne 

hypotese også, at den nuværende sammensætning af iværksættere ville have medført 

højere overlevelseschancer og øget beskæftigelse, hvis de i stedet var startet op forud 

for krisen. Dette testes i det efterfølgende, hvor vi undersøger den forventede 

overlevelse og beskæftigelse fra kriseiværksætterne givet, at disse var startet op i 

perioden 2001 til 2003. 

6. Forventninger til iværksætterne fra krisen 
 
Ovenstående analyse viste, at det generelt er en mindre andel af 

opstartsvirksomhederne fra 2008 og 2009, som overlever det første år sammenlignet 

med tidligere års opstarter. Det er uvist, hvor stor en andel af denne nedgang, der 

kan forklares af den økonomiske situation. Men givet tendensen til generelt højere 

kompetencer hos kriseiværksætterne, jf. Tabel 2 og 3, er det muligt, at nedgangen i 

iværksætternes vækst og overlevelse under den økonomiske krise havde været endnu 

mere markant, hvis sammensætningen af iværksættere ikke havde ændret sig. Det er 

svært at teste denne hypotese i praksis. Ligeledes er det umuligt at forudsige, hvad 

de ændrede karakteristika hos iværksætterne vil betyde for jobskabelsen på længere 

sigt. Dette skyldes, at vi kun kan basere vores modeller på historiske data, hvilket 

ikke tager højde for en eventuelt ændret situation. Blandt andet er det nærliggende, 

at det ikke er de samme brancher som tidligere, der har den højeste overlevelse og 

oplever den største vækst. For eksempel er det muligt, at virksomheder inden for 

bygge og anlæg skaber relativt færre arbejdspladser under krisen, end de gjorde før. 

Dette betyder, at vores modeller vil give forkerte estimater for, hvor godt disse 
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virksomheder vil klare sig. 

I stedet, for at forsøge at forudsige kriseiværksætternes performance på baggrund 

af historiske data, undersøger vi, hvordan kriseiværksætterne hypotetisk set ville 

have klaret sig, hvis de i stedet var startet op med de samme karakteristika i 

perioden 2001 til 2003. Vi anvender opstartsvirksomhederne fra denne periode, fordi 

vi kan følge dem i længere tid. Ved kun at anvende data på de virksomheder, der 

starter op fra 2001 til 2003, estimerer vi tre modeller, som giver os henholdsvis 

virksomhedernes forventede overlevelsestid, antal ansatte efter 5 år og 

sandsynligheden for, at de bliver vækstiværksættere. Dernæst indsætter vi 

observationer af virksomhedernes og iværksætternes karakteristika fra hvert 

opstartsår fra 2001 til 2009 i modellerne. Dette viser os, hvordan nye virksomheder fra 

de forskellige opstartsår hypotetisk set ville have klaret sig, hvis de i stedet var startet 

op mellem 2001 og 2003. Vi bruger resultaterne herfra til at sammenligne 

kriseiværksætternes forventede performance med de virksomheder, som starter op før 

krisen. I nedenstående præsenterer vi først de tre modeller, der danner grundlag for 

denne analyse. Alle tre modeller er baseret på opstartskarakteristika, overlevelse og 

vækst hos de virksomheder, som starter op fra 2001 til 2003. Tabel 10 og 11 

indeholder en beskrivelse af alle variable i modellerne. 

Først estimerer vi en eksponentiel overlevelsesmodel. Modellen viser den 

forventede overlevelsestid i år, og den er baseret på 56.035 observationer af 11.786 

forskellige virksomheder, som starter op i perioden 2001 til 2003 (se Tabel 6).  
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Overlevelsesmodellen viser, at højere indkomst forud for opstart øger den forventede 

overlevelsestid.11 Hvis iværksætterens indkomst forud for opstart er 10 procent højere 

end gennemsnitsindkomsten, vil det øge virksomhedens forventede levetid med 15,03 

%.12 Som ventet viser modellen også, at overlevelsessandsynligheden er markant 

lavere for nødvendighedsiværksætterne. Således er nødvendighedsiværksætternes 

forventede overlevelsestid 13,67 % lavere end andre nystartede virksomheder. 

Overlevelsesmodellen finder også, at studenteriværksætterne lukker hurtigere ned. 

Vi kan også bekræfte, at iværksættere med brancheerfaring overlever længere, og jo 

flere års erfaring iværksætteren har fra samme branche forud for opstart jo bedre. 

Uddannelse er også med til at øge den forventede overlevelse. Vi ser, at faglærte og 

universitetsuddannede iværksættere overlever signifikant længere sammenlignet med 

iværksættere uden uddannelse, der er referencekategorien. Endelig finder vi, at 

generel erhvervserfaring øger den forventede overlevelsestid, ligesom det er en fordel, 

hvis iværksætteren tidligere har arbejdet i den kommune, hun selv starter op i. I 

henhold til Dahl og Sorenson (2012a) kan dette skyldes bedre netværk og lettere 

adgang til ressourcer. 
 

Den næste model, vi estimerer, er en negativ binomial model.13 Denne model 

viser, hvor mange ansatte virksomhederne har efter de første fem år (se Tabel 7). 

Modellen er baseret på 6.009 observationer af 6.009 forskellige virksomheder, der 

alle starter op i perioden 2001 til 2003. Det er en betingelse i modellen, at 

virksomhederne fortsat eksisterer efter fem år. Det vil sige, at vi undersøger hvem af 

de relativt få virksomheder, der rent faktisk overlever de første svære år, som har 

skabt flest job efter fem år. Dette betyder, at modellens resultater ikke kan tolkes 

relativt til iværksættere generelt. Eksempelvis finder modellen, at 

nødvendighedsiværksættere har flere ansatte efter fem år. Det betyder dog ikke 

nødvendigvis, at der bliver skabt flere job i økonomien, hvis flere 

nødvendighedsiværksættere starter op. Tværtimod ved vi jo fra forrige analyse, at 

nødvendighedsiværksætterne har lavere overlevelseschancer end andre iværksættere. 

Med andre ord så viser modellen, at der er en positiv effekt på antal ansatte for de 

få nødvendighedsiværksættere, der slipper igennem nåleøjet og fortsat eksisterer 

efter fem år. Generelt er det vigtigt, at resultaterne fra Tabel 7 tolkes sammen med 

overlevelsesanalysen. Dette vil give et mere helstøbt billede af, hvad der 

karakteriserer succesfulde iværksættere, fordi den første forudsætning for vækst er, 

at virksomheden rent faktisk overlever. Hvad angår iværksætternes humankapital og 

vækst viser Tabel 7 blandt andet, at højere indkomst ikke blot øger 

overlevelseschancerne, men også øger antal ansatte i det 5. år. Ligeledes er der en 

positiv effekt på væksten for iværksættere med en universitetsuddannelse. I 

gennemsnit har iværksættere med en universitetsuddannelse 0,09 flere ansatte efter 

fem år sammenlignet med iværksættere uden uddannelse. Modellen kan ikke 

bekræfte, at iværksættere med brancheerfaring også har flere ansatte efter fem år. 

Til gengæld ved vi, at spin-off iværksættere har bedre overlevelseschancer end andre 

nye virksomheder. Hvis spin-off iværksættere har ligeså mange ansatte efter fem år 

som andre overlevende iværksættere, men langt flere spin-off iværksættere overlever, 

så betyder det, at vi kan forvente flere job for hver spin-off virksomhed, der startes, 

sammenlignet med andre iværksættervirksomheder. 

Den sidste model, vi estimerer, er en logitmodel, som viser sandsynligheden for, 

                                                             
11 For alle numeriske variable gælder det, at vi for hver observation har fratrukket middelværdien for 

den pågældende variabel. Hvis iværksætterens indkomst eksempelvis er lig gennemsnittets 

indkomst, vil indkomstvariabel tage værdien nul. Det betyder, at koefficientestimaterne for alle 

numeriske variable skal tolkes som en stigning (eller et fald) i den pågældende variabel relativt til 

populationens gennemsnit. 

 
12 Vi beregner den procentvise ændring i den forventede levetid som 100 ∗ (eβ̂k ∗δ − 1), f.eks. 100 ∗ 

(e(0.014∗10) − 1) = 15, 03 %. 
13 Vi anvender en “count model”, idet den afhængige variabel (antal ansatte) ikke kan tage negative værdier. 

Vi vælger den negative binomial- model over poisson -modellen, fordi den afhængige variabel ikke opfylder 

antagelsen om, at middelværdi og standardafvigelse er lig hinanden. 
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at en ny virksomhed vil være vækstiværksætter fem år efter opstart (se Tabel 8). Som 

ved ovenstående er det en betingelse, at virksomhederne overlever frem til det 5. år. 

Vi undersøger således, hvilke forskelle blandt overlevende virksomheder, der enten 

øger eller mindsker sandsynligheden for at blive vækstiværksætter. Denne model 

indeholder derfor ligeledes 6.009 observationer af 6.009 forskellige virksomheder. 

Igen refererer alle variable til observationer af virksomhederne i opstartsåret, og vi 

inkluderer kun de virksomheder, som starter op fra 2001 til 2003. 

 

 
 

Modellen finder kun få signifikante effekter fra variable, der er relateret til 

iværksætternes humankapital på opstartstidspunktet. Men højere kompetencer hos 

iværksætteren øger som bekendt overlevelsen. Det betyder, at ud af alle de nye 

virksomheder, som etableres, vil en større andel af de højkompetente iværksættere 

ende som vækstiværksættere. Sammenlignet med andre overlevende virksomheder, 

påvirker iværksætterens indkomst og uddannelse dog ikke sandsynligheden for at 

blive vækstiværksætter. Til gengæld viser modellen, at flere 

virksomhedskarakteristika spiller en rolle for sandsynligheden for at blive 

vækstiværksætter. Som ved de to foregående modeller finder vi en positiv effekt fra 

virksomhedernes størrelse målt ved virksomhedens omsætning i opstartsåret. 

Ligeledes klarer virksomheder, der starter op som selskaber, sig bedre i alle tre 

modeller. Ser vi på betydningen af de ansattes karakteristika, er det interessant, at 



30 
 

højere humankapital hos de ansatte i opstartsåret (målt ved uddannelse og 

indkomst) mindsker sandsynligheden for, at en virksomhed bliver vækstiværksætter. 

En mulig forklaring er, at øget specialisering og kompleksitet i arbejdsopgaverne går 

hånd i hånd med større krav til de ansattes kompetencer. Dette kan øge 

oplæringsperioden og naturligt dæmpe den rate, hvormed virksomheden succesfuldt 

kan udvide sin medarbejderstab. Omvendt kan en virksomhed med lavere 

kompetencekrav hurtigere udvide sin produktion. Dette er dog ikke det samme som, 

at disse virksomheder vil opleve højere værditilvækst eller klare sig bedre på sigt og 

dermed bidrage mere til økonomien. Eksempelvis er det mindre sandsynligt, at 

virksomheden overlever, hvis medarbejdernes uddannelsesniveau er lavt, jf. Tabel 6. 

 

 
 

6.1  Hvordan ville kriseiværksætterne have klaret sig, hvis 

de i stedet var startet op i perioden 2001 til 2003? 
 

I dette afsnit undersøger vi betydningen af den ændrede sammensætning af 

iværksættere under krisen ved at estimere, hvordan kriseopstarterne ville have klaret 

sig, hvis de var startet op fra 2001 til 2003 målt på overlevelse, jobskabelse og 

sandsynlighed for at blive vækstiværksætter. Dette gøres ved at indsætte 

iværksætternes opstartskarakteristika i de tre modeller, der er blevet præsenteret i 
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ovenstående (se Tabel 6, 7 og 8). Resultaterne herfra er opsummeret i Tabel 9. 

 

 
 

På baggrund af overlevelsesmodellen, Tabel 6, estimerer vi først den forventede levetid 

for iværksættere, der starter op hvert år fra 2001 til 2009. Tabel 9 og Figur 10 viser, 

at den forventede overlevelsestid generelt er stigende over perioden. Således finder 

vi den højeste estimerede gennemsnitsalder for virksomheder, der starter op i 2007 til 

2009.  
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Det er vigtigt endnu en gang at understrege, at dette ikke betyder, at disse 

virksomheder også vil overleve længere under den nuværende økonomiske situation. I 

stedet viser estimaterne, hvad den gennemsnitlige overlevelsestid forventeligt ville 

have været, hvis disse virksomheder var startet op i perioden 2001 til 2003. Når det er 

sagt, er det interessant, at modellen viser, at de virksomheder, der starter op under 

finanskrisen, har en relativ høj forventet levealder. Mens den gennemsnitlige 

forventede levealder for 2001-opstarterne er 4,57 år, estimerer modellen, at den 

gennemsnitlige levealder for 2009-opstarterne er 4,83 år. For både 2008- og 2009-

opstarterne gælder det, at deres forventede levealder er signifikant højere 

sammenlignet med samtlige opstartsår fra 2001 til 2005. Èn forklaring på den i 

gennemsnit højere forventede levealder hos kriseopstarterne kan, som foreslået i 

tidligere afsnit, skyldes højere kompetencer hos denne gruppe af iværksættere. 

 

Det næste resultat i Tabel 7 er medianværdien14 for det forventede antal ansatte 

per virksomhed efter 5 år (se også Figur 11). Der er ingen signifikant forskel på 

virksomhedernes forventede størrelse efter 5 år. Dette indikerer umiddelbart, at en 

eventuel stærkere komposition af iværksættere i kriseårene ikke slår igennem på 

antal ansatte. På den anden side kan det synes overraskende, at 

krisevirksomhederne forventeligt ville have nået samme størrelse efter 5 år på trods 

af, at disse virksomheder har signifikant færre ansatte i opstartsåret, jf. Tabel 5. Som 

det fremgik af Tabel 7 har antal årsværk i opstartsåret stor betydning for, hvor 

                                                             
14 Grunden til, at vi anvender medianværdien i stedet for middelværdien, er, at modellen 

estimerer ekstreme værdier for enkelte virksomheder. Dette medfører meget høje og ikke retvisende 

gennemsnitsstørrelser i det 5. år for enkelte opstartsår. At disse gennemsnitsværdier ikke er 

retvisende bekræftes af, at der imellem de enkelte opstartsår, trods meget store afvigelser i 

middelværdierne fra år til år, ikke er signifikant forskel på antal ansatte i det 5. år. Vi rapporterer 

derfor medianværdierne i stedet, hvilket giver en langt bedre indikation af, hvordan den typiske 

virksomhed ser ud efter 5 år 
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mange ansatte virksomheden vil have i det 5. år. Dette kan tyde på, at andre 

karakteristika hos disse virksomheder kompenserer for den mindre opstartsstørrelse. 

Dertil kommer, at kriseopstarterne som bekendt har højere overlevelseschancer. Dette 

indikerer, at selvom de i gennemsnit ikke har flere ansatte efter fem år, vil de på sigt 

have skabt relativt flere job, fordi færre lukker ned. 

 

 
 

Endelig viser Tabel 9 og Figur 12 den gennemsnitlige sandsynlighed for, at den 

enkelte virksomhed inden for hvert opstartsår bliver vækstiværksætter. Mens den 

forventede gennemsnitlige sandsynlighed for at blive vækstiværksætter generelt 

falder over perioden, estimerer vi den laveste værdi for 2008-opstarterne. Hvor 2001-

opstarterne forventeligt har 18,97 % sandsynlighed for at bliver vækstiværksættere i 

gennemsnit, estimerer modellen, at 2008-opstarterne i gennemsnit blot har 13,36 % 

sandsynlighed for at blive vækstiværksættere. Dette er signifikant lavere end alle 

tidligere opstartsår. Lidt bedre går det for 2009-opstarterne, der i gennemsnit kun 

har en signifikant mindre sandsynlighed for at blive vækstiværksættere sammenlignet 

med de virksomheder, der starter op fra 2001 til 2003, mens de ikke adskiller sig 

signifikant fra de, der starter op imellem 2004 og 2007. Det er muligt, at dette 

tilsyneladende mindre potentiale for vækstiværksættere blandt kriseopstarterne 

hænger sammen med det skifte, vi har set i forhold til, hvilke brancher 

iværksætterne starter op indenfor. Den eneste branche, som er gået frem under den 

økonomiske krise, er nyere fremstilling, der som bekendt tæller relativt flere 

universitetsuddannede iværksættere.  
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Betragter vi i stedet de personer, der ansættes inden for nyere fremstilling i 

opstartsårene, så har de i gennemsnit både signifikant højere løn og 

uddannelsesniveau sammenlignet med de, der ansættes inden for traditionel 

fremstilling, bygge og anlæg samt serviceerhverv. Netop de ansattes løn- og 

uddannelsesniveau havde, jf. Tabel 8, en negativ effekt på sandsynligheden for, at en 

virksomhed bliver vækstiværksætter. Som tidligere pointeret er den lavere 

sandsynlighed for at blive vækstiværksætter dog ikke ensbetydende med et på sigt 

lavere afkast til økonomien. Eksempelvis er det muligt, at krisevirksomhederne i 

gennemsnit har højere værditilvækst eller lever længere. Dertil kommer, at netop 

bedre overlevelseschancer hos kriseiværksætterne muligvis betyder, at der ikke 

nødvendigvis bliver skabt relativt færre vækstiværksættere hos denne gruppe. Med 

andre ord, hvis en større andel overlever, kan det betyde, at der i alt ikke skabes 

relativt færre vækstiværksættere på trods af, at den gennemsnitlige sandsynlighed 

for at blive vækstiværksætter er faldet. 

7. Konklusion 
 
Fra efteråret 2008 til 2010 befandt Danmark sig i en økonomisk krise med negativ 

vækst i real BNP i både 2008 og 2009. En oplagt hypotese er, at faldende 

efterspørgsel og tillid i økonomien har medført en nedgang i antal nystartede 

virksomheder i samme periode. I overensstemmelse hermed finder vi, at antallet af 

opstartsvirksomheder faldt markant fra 20.587 virksomheder i 2007 til kun 13.945 i 

2008. Et fald på 32 %. I 2009 falder antal nyetableringer yderligere til blot 10.176 

nye virksomheder. Dertil kommer, at en mindre andel af de nye virksomheder har 

ansatte det første år, og de, der har, beskæftiger i gennemsnit færre end de 

virksomheder, som startede op før den økonomiske krise. Dette tegner umiddelbart 

et dystert billede af dansk økonomi, idet nye og unge virksomheder traditionelt tegner 
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sig for en væsentlig andel af jobskabelsen i Danmark. Nedgangen i antal nye 

virksomheder kan derfor være meget problematisk i en økonomisk krise med faldende 

beskæftigelse. Dog ved vi også fra tidligere studier, at det ikke er alle nye 

virksomheder, der bidrager ligeligt til beskæftigelsen. Mange nye virksomheder lukker 

ned i løbet af de første år, få bidrager til beskæftigelsen, og den høje jobskabelse fra 

unge virksomheder skyldes især en lille gruppe af vækstiværksættere. Dette betyder, 

at den store nedgang i antal nye virksomheder ikke nødvendigvis vil medføre et 

tilsvarende fald i jobskabelsen fra nye og unge virksomheder. Dette vil afhænge af, 

hvem det er, der afholdes fra at starte op under den økonomiske krise. Hvis det i 

højere grad er iværksættere med stærkere kompetencer, som starter op under krisen, 

kan det således begrænse de forventeligt negative effekter fra den store nedgang i 

antallet af nye virksomheder. 

Vi finder, at der er sket et skifte i sammensætningen af iværksættere under den 

økonomiske krise, og vi ser flere indikationer på, at iværksætternes humankapital 

generelt er steget i kriseårene. To typiske indikatorer på humankapital er lønniveau 

og uddannelse. Vi ser, at de iværksættere, der starter op i 2008 og 2009, i 

gennemsnit havde højere indkomst i deres tidligere job sammenlignet med 

iværksætterne fra før krisen. Vi ser også, at der er sket et skifte i forhold til 

iværksætternes uddannelse. Mest i øjenfaldende er det, at der i 2008 og 2009 sker en 

stigning i andelen af iværksættere med en universitetsuddannelse. Samtidig er 

andelen af ufaglærte iværksættere faldet over hele perioden fra 2001 til 2009. En 

nærliggende hypotese er, at den større andel af universitetsuddannede iværksættere 

skyldes en stigning i andelen af nyuddannede iværksættere. Er dette tendensen, kan 

det muligvis have negative konsekvenser, idet tidligere studier har påpeget, at disse 

studenteriværksættere er dårligere rustet til at starte egen virksomhed på grund af 

manglende erhvervserfaring. Vi finder dog, at andelen af studenteriværksættere ikke 

stiger i 2008 og 2009. Andelen af studenteriværksættere i 2008 er tilmed lavere 

sammenlignet med flere tidligere år. 

En anden gruppe af iværksættere med høje kompetencer er serieiværksætterne. 

Dette er personer, der tidligere har startet egen virksomhed. I vores modeller for 2001 

til 2003 finder vi ingen forskel på serieiværksætternes overlevelse og vækst 

sammenlignet med andre nye virksomheder. Tidligere studier har dog vist, at 

serieiværksætterne i gennemsnit klarer sig bedre end andre iværksættere. Det gælder 

især de serieiværksættere, der har haft succes med deres tidligere virksomhed 

sammenlignet med de serieiværksættere, som starter op igen ovenpå gentagne 

mislykkede forsøg. Vi finder, at serieiværksætterne udgør en større andel af 

iværksætterne i 2008 og 2009 sammenlignet med de fleste år forud for krisen. Hertil 

kommer, at de serieiværksættere, som starter op under krisen, oftere har succesfulde 

iværksætterier bag sig. Sammen med det højere indkomst- og uddannelsesniveau 

tyder dette på generelt stærkere kompetencer hos kriseiværksætterne sammenlignet 

med tidligere års iværksættere. Dette er interessant, da det kan betyde et relativt 

større potentiale i de virksomheder, der starter op under krisen. Hvis dette medfører 

en større jobskabelse og højere overlevelseschancer hos de nye virksomheder, betyder 

det, at det samfundsøkonomiske tab fra et lavere antal nyetableringer begrænses. 

Ovenstående peger på, at det er iværksættere med generelt stærkere 

kompetencer, som starter op i 2008 og 2009. En alternativ hypotese havde været, at 

stigende ledighed under den økonomiske krise havde medført en stigning i andelen af 

nødvendighedsiværksættere. Det vil sige personer, der vælger iværksætteri på grund 

af arbejdsløshed og færre jobmuligheder. Tidligere studier har vist, at denne gruppe 

klarer sig ringere end andre iværksættere. Dette skyldes muligvis, at disse 

iværksættere betragter iværksætteriet som et midlertidigt alternativ til ledighed. 

Dette kan medføre kortere levetid for virksomhederne og mindre beskæftigelsesvækst. 

Stik imod denne hypotese finder vi, at andelen af nødvendighedsiværksættere i 2008 

og 2009 er lavere end i årene før krisen. Dette vil sige, at højere ledighed under den 

økonomiske krise mod forventning ikke har medført flere nødvendighedsiværksættere. 

En anden interessant udvikling under den økonomiske krise er, at der sker en 

ændring i forhold til, hvilke brancher de nye virksomheder starter op i. Det er ikke 

overraskende, at antallet af nye virksomheder inden for konjunkturfølsomme brancher 
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som serviceerhverv og traditionel fremstilling, bygge og anlæg falder i 2008 og 2009. 

Til gengæld var det ikke umiddelbart forventeligt, at det ikke er alle brancher, der 

oplever en tilbagegang under den økonomiske krise. Således finder vi, at antallet af 

nye virksomheder inden for nyere fremstilling er højere i 2008 og 2009 sammenlignet 

med alle år forud for krisen. En relativt større andel af de iværksættere, som starter 

op i nyere fremstilling, har en universitetsuddannelse. Ligeledes har en større andel af 

iværksætterne brancherelevant erhvervserfaring. Tidligere studier peger på, at begge 

typer af kompetencer har en positiv effekt på den nye virksomheds 

overlevelseschancer. Et andet karakteristika ved iværksættervirksomheder inden for 

nyere fremstilling er, at deres ansatte i gennemsnit har et højere uddannelses- og 

indkomstniveau sammenlignet med andre brancher. Igen giver dette forventninger 

om bedre overlevelsespotentiale i virksomhederne. Omvendt er højere uddannelses- 

og lønniveau hos medarbejderne ikke typiske karakteristika hos 

vækstiværksætterne, hvilket muligvis kan betyde en i gennemsnit lavere eller 

langsommere jobskabelse hos disse virksomheder. 

Ovenstående indikerer, at der er sket ændringer i sammensætningen af 

iværksættere under den økonomiske krise mod flere højkompetente personer, ligesom 

der er sket ændringer i typen af virksomhed, som typisk startes. På den ene side kan 

dette anspore til forventninger om en større samfundsøkonomisk gevinst per ny 

virksomhed, der etableres. Omvendt kan vanskeligere vilkår under den økonomiske krise 

trække i modsatte retning og medføre lavere overlevelse og jobskabelse hos 

kriseopstarterne. Trods potentielt stærkere virksomheder finder vi, at iværksætterne 

fra den økonomiske krise generelt klarer sig dårligere igennem de første år 

sammenlignet med tidligere års iværksættervirksomheder. Således finder vi en 

lavere overlevelsesrate, omsætning samt et lavere antal ansatte for de første to år 

sammenlignet med de fleste opstartsår før krisen. Det er dog uvist, hvor stor en del 

af denne tilbagegang, som skyldes forringede vilkår under den økonomiske krise. Vi 

observerer også en relativt lav performance hos 2007-opstarterne, hvilket kunne 

indikere, at det er den økonomiske situation frem for et mindre potentiale i 

iværksættervirksomhederne, der først og fremmest driver den lavere performance hos 

kriseopstarterne. Det kan samtidigt betyde, at tilbagegangen ville have været endnu 

større, hvis ikke der var sket et skifte mod en større andel af højkompetente 

iværksættere. 

Det er umuligt at forudsige, hvilke konsekvenser ændringerne i sammensætningen 

af iværksættere vil have på længere sigt, og om det generelt vil medføre stærkere 

virksomheder og dermed hjælpe til at begrænse det økonomiske tab fra et lavere antal 

nye virksomheder. I stedet for at estimere, hvordan kriseopstarterne vil klare sig 

fremadrettet, har vi undersøgt, hvilken overlevelse og vækst kriseiværksætterne 

forventeligt ville have haft sammenlignet med tidligere års iværksættere, hvis de var 

startet op i perioden 2001 til 2003. Først estimerer vi en i gennemsnit højere 

overlevelsestid hos de iværksættere, der starter op i 2008 og 2009 sammenlignet 

med opstartsvirksomhederne fra årene før krisen. Dette understøtter hypotesen om, 

at generelt stærkere kompetencer hos kriseiværksætterne har medvirket til at 

begrænse krisens negative konsekvenser for iværksættervirksomheder i Danmark. 

Omvendt finder vi ikke, at kriseopstarternes forventede størrelse efter fem år (målt 

på antal ansatte) er signifikant forskellig fra tidligere års opstarter. Endelig estimerer 

vi, at den gennemsnitlige sandsynlighed for, at en virksomhed med karakteristika 

som 2008- eller 2009- opstarterne bliver vækstiværksætter, falder. En forklaring 

herpå kan være brancheskiftet mod et større antal virksomheder inden for nyere 

fremstilling, hvor medarbejderne generelt har større humankapital målt ved 

uddannelse og indkomst. Mens disse karakteristika kan medvirke til at øge 

overlevelseschancerne, er det muligt, at øget specialisering, kompleksitet i 

arbejdsopgaverne og længere oplæringsperioder lægger en begrænsning på, hvor 

hurtigt disse virksomheder kan nå et højt antal ansatte. Men hvis disse virksomheder 

til gengæld har større værditilvækst og bedre overlevelse, er det ikke givet, at det på 

længere sigt er en uhensigtsmæssig udvikling fra et samfundsøkonomisk perspektiv. 

Sammenfattende viser denne rapport, at de iværksættere, der starter op i 

2008 og 2009, har højere kompetencer end de, der starter op før den økonomiske krise. 
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På trods af dette ser vi, at kriseopstarterne har relativt lavere performance. Dette kan 

skyldes, at de generelle økonomiske vilkår er blevet forringet. Vi ved ikke, hvordan 

det ville være gået dem uden krisen, men vores resultater tyder på, at de ville have 

klaret sig bedre. Dette betyder også, at konsekvenserne af den økonomiske krise 

muligvis havde været endnu større, hvis ikke der var sket et skifte mod en større 

andel af højkompetente iværksættere. 
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8.1 Iværksætterkarakteristika efter branche 
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