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I Dinero Regnskab arbejder vi hver eneste dag for at gøre livet lettere for landets iværksæt-
tere. Vi brænder for iværksættere og iværksætteri. Vi er nysgerrige på iværksætteri. 

Derfor er det med glæde og stolthed, at vi kan præsentere den første udgave af Iværksæt-
terundersøgelsen.

I Iværksætterundersøgelsen 2019 kan du læse, at der sidste år opstod flest nye virksom-
heder i Gentofte Kommune og færrest i Vejen. At Albertslund Kommune har den største 
andel unge virksomheder med økonomiske problemer, og at tre ud af ti iværksættere i 
2018 var kvinder.

God fornøjelse med Iværksætterundersøgelsen 2019.

IVÆRKSÆTTERUNDERSØGELSEN
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Flest nye virksomheder i Gentofte

I Gentofte Kommune blev der sidste år 
registreret 21,8 nye virksomheder pr. 1.000 
indbyggere på 18-64 år. Det er det højeste 
antal på landsplan. Gentofte Kommune 
efterfølges af Albertslund, Københavns, 
Rudersdal og Dragør Kommuner.

Det laveste antal nye virksomheder pr. 
1.000 indbyggere blev registreret i Vejen 
Kommune. Her var antallet 8,4 – et fald fra 
10,4 i 2017. Vejen Kommune blev efterfulgt 
Nyborg, Ringkøbing-Skjern, Billund og 
Holstebro Kommuner. 

1 Gentofte

2 Albertslund

3 København

4 Rudersdal

5 Dragør

6 Hørsholm

7 Frederiksberg

8 Gribskov

9 Samsø

10 Helsingør

  21,8  (22,8)

  19,8  (21,1)

  19,6  (20,5)

  19,1  (19,5)

  18,9  (15,3)

  18,7  (20,7)

  18,4  (18,9)

  16,7  (16,4)

  16,3  (16,2)

  16,2  (16,5)

89 Thisted

90 Hjørring

91 Brønderslev

92 Skive

93 Frederikshavn

94 Holstebro

95 Billund

96 Ringkøbing-Skjern

97 Nyborg

98 Vejen

    9,6  (10,7)

    9,6  (10,1)

    9,6  (10,6)

    9,4  (9,0)

    9,2  (10,4)

    8,9  (10,3)

    8,9  (10,1)

    8,6  (10,1)

    8,5  (9,4)

    8,4  (10,4)

Figuren viser antallet af nye virksomheder i 2018 
sat i forhold til antal indbyggere mellem 18-64 år.
Tallet i parentes angiver antallet i 2017.

13,4
På landsplan blev der i gennemsnit registreret 

13,4 nye virksomheder pr. 1.000 indbyggere på 

18-64 år i 2018. I 2017 var antallet 13,7.

Se alle 98 kommuner her.

Antal nye virksomheder i 2018 per 1.000 indbyggere

Kilde: CVR og Danmarks Statistik.
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Under 9,5

9,5-11,5

11,5-13,5

13,5-15,5

Over 15,5

Farverne på Danmarkskortet viser 
niveauet for antal nye virksomhed-
er på kommuneniveau. 

Kilde: CVR og Danmarks Statistik.

Syddjurs er mest gennemsnitlig

Syddjurs er Danmarks mest gennemsnitlige kommune. I hvert fald når det 
drejer sig om at stifte nye virksomheder. 

Her blev stiftet 13,5 nye virksomheder pr. 1.000 indbyggere mellem fra 18-64 år. 
Landsgennemsnittet var 13,4.

Antal nye virksomheder i 2018 per 1.000 indbyggere

Se alle 98 kommuner her.
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Enkeltmandsvirksomhed

Anpartsselskab (ApS)

Iværksætterselskab (IVS)

Interessentselskab (I/S)

Personligt ejet 

mindre virksomhed

Figuren viser andelen af 
nye virksomheder fordelt på 

virksomhedstyper.

Kilde: CVR.

Andelen af IVS’er og PMV’er stiger

Andelen af iværksættere, der vælger iværksætterselskab (IVS) eller personligt ejet mindre virksom-
hed (PMV) som virksomhedstype, er stigende. I 2014 udgjorde andelen af IVS’er 11 procent og 
PMV’er 5 procent. I 2018 var andelen steget til henholdsvis 20 og 16 procent.

Andelen af enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber (ApS) har været faldende i samme peri-
ode. Andelen af enkeltmandvirksomheder er faldet med 9 procentpoint fra 45 procent til 36 procent, 
men andelen af ApS’er faldet fra 34 procent til 25 procent.
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Udviklingen i virksomhedstyper fra 2014-2018
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1 Ærø

2 Thisted

3 Billund

4 Skanderborg

5 Fanø

6 Lemvig

7 Ringkøbing-Skjern

8 Silkeborg

9 Skive

10 Odder

  1,6%

  2,4%

  2,5%

  2,8%

  2,9%

  3,6%

  3,8%

  4,0%

  4,1%

  4,1%

89 Rødovre

90 Glostrup

91 Kalundborg

92 Langeland

93 Høje-Taastrup

94 Hvidovre

95 Brøndby

96 Vallensbæk

97 Ishøj

98 Albertslund

  11,2%

  11,8%

  12,4%

  12,6%

  13,6%

  13,7%

  14,2%

  14,7%

  15,2%

  15,6%

Figuren viser, hvor stor en andel af virksomhederne, 
der er stiftet mellem 1. januar 2014 og 31. december 
2018, som er i økonomiske vanskeligheder. Kilde: CVR.

Ærøs virksomheder klarer sig bedst økonomisk

De unge virksomheder i Ærø Kommune klarer sig bedst af alle på landsplan. Her er kun 1,6
procent virksomheder, der er grundlagt mellem 1. januar 2014 og 31. december 2018, i
økonomiske problemer. Ærø efterfølges af Thisted, Billund, Skanderborg og Fanø Kommuner.

I den negative ende af skalaen indtager Albertslund førstepladsen. Her er 15,6 procent af de unge
virksomheder i økonomiske vanskeligheder. De efterfølges af Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og 
Hvidovre.

Andel unge virksomheder i økonomiske problemer

7,5%
I gennemsnit var 7,5 procent af virksomhederne, 

som er stiftet mellem 1. januar 2014 og 31. 

december 2018, i økonomiske vanskeligheder.

Se alle 98 kommuner her.



8

Størst andel kvindelige iværksættere på Fanø og Samsø

I 2018 var 3 ud af 10 iværksættere kvinder

Kommuner med højeste andel....

I 2018 var 30 procent af iværksætterne i Danmark kvinder. Fanø Kommune havde den største andel 
kvindelige iværksættere. På de efterfølgende pladser kommer Samsø og Langeland.

Den største andel mandlige iværksættere var i Albertslund Kommune, som blev efterfulgt af 
Hvidovre og Høje-Taastrup.

Tabellen viser fordelingen af mænd og kvinder, der 
har stiftet virksomhed i 2018, på kommuneniveau.

Fanø  55,0%

Samsø  47,2% 

Langeland  46,1%

Lemvig  37,8%

Nyborg  37,3%

Bornholm  36,9%

Gribskov  35,9% 

Rebild  35,2%

Helsingør  35,2%

Sorø  35,1%

Albertslund 78,5%

Høje-Taastrup  77,4%

Hvidovre  76,2%

Thisted 76,1%

Rødovre  75,6%

Horsens  75,1%

Ballerup  74,5%

Solrød  74,5%

Struer 74,2%

Gladsaxe  74,1%

Kvindelige iværksættere Mandlige iværksættere

Kilde: CVR og Ankestyrelsen.

Se alle 98 kommuner her.
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Begrebsdefinition

Nye virksomheder
En ny virksomhed er en/et nyregistreret enkeltmandsvirksomhed, anpartsselskab (ApS), 
iværksætterselskab (IVS), interessentskab (I/S) eller personligt ejet mindre virksomhed 
(PMV) i CVR. CVR-registreringer er trukket fra CVR og dækker over etablering af nye 
virksomheder, virksomhedsformskifte, genstarter og omregistrering mv. i eksisterende 
virksomheder

Antallet af nye virksomheder pr. 1.000 indbyggere fremkommer ved at sammenholde 
antallet af nye virksomheder med antal borgere pr. primo 4. kvartal 2018. Aldersgruppen 
18-64 år er valgt, fordi man skal være 18 år for at få et CVR-nummer, og fordi folkepensions-
alderen er 65 år.

Kun virksomheder fra markedsmæssige erhverv indgår i undersøgelsen. Det betyder, at 
nogle virksomhedsformer og brancher er udeladt af datasættet i henhold til Erhvervs-
styrelsens afgrænsning. Fx er holdingselskaber, offentlige enheder og brancher indenfor 
landbrug, jagt og fiskeri udeladt. Den præcise afgrænsning kan ses hos Erhvervsstyrelsen: 
erhvervsstyrelsen.dk/definition-og-afgraensning.

Bemærk: Vi har udeladt branchen “Taxikørsel” fra denne undersøgelse. Det skyldes en 
usædvanligt stor stigning i antallet af nye virksomheder i denne branche fra 144 i 2017 til 
3.213 i 2018. Branchen er udeladt for at give et reelt billede af udviklingen og et reelt sam-
menligningsgrundlag med sidste år. 

Økonomiske vanskeligheder
En virksomhed defineres som værende i økonomiske vanskeligheder, når den er under 
konkurs, under tvangsopløsning eller under rekonstruktion. Tallet er et øjebliksbillede pr. 8. 
januar 2019 for virksomheder, der er stiftet mellem 1. januar 2014 og 31. december 2018.

I denne opgørelse af virksomheder i økonomiske vanskeligheder indgår anpartsselskaber 
(ApS) og iværksætterselskaber (IVS). Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejet mindre 
virksomheder og I/S er ikke medtaget i denne undersøgelse, da oplysninger om deres 
økonomiske situation ikke offentliggøres.

Kun virksomheder fra markedsmæssige erhverv indgår i undersøgelsen. Det betyder, at 
nogle virksomhedsformer og brancher er udeladt af datasættet i henhold til Erhvervsstyrel-
sens afgrænsning.



10

Mænd og kvinder
I opgørelsen er medregnet personer, som er opgjort som værende reel ejer, stifter, direk-
tør eller fuldt ansvarlig deltager i CVR. Hvis flere personer er tilknyttet en virksomhed med 
ovenstående roller, er alle personer medregnet i undersøgelsen.

Personens køn er bestemt ud fra personens fornavn i CVR og Ankestyrelsens lister over 
godkendte navne til henholdsvis mænd og kvinder. Hvis det ikke har været muligt at 
bestemme personens køn ud fra fornavn, er personen sorteret fra i opgørelsen. 
Det kan være tilfældet, hvis navnet ikke fremgår af Ankestyrelsens lister over godkendte 
navne, hvis der ikke er indberettet et fornavn i CVR, eller hvis der er en så ligelig andel 
mænd og kvinder med det givne navn til, at vi ikke med rimelig sandsynlighed kan fastslå 
vedkommendes køn.

Kilder
Ankestyrelsen
CVR
Danmarks Statistik


