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Iværksættere er vigtige for samfundet, da 
de er med til at skabe nye løsninger på 
globale udfordringer. I takt med at entre-
prenørskab og innovation er blevet mere 
og mere udbredt i skoler og på uddannel-
ser, er der også kommet flere unge, som 
stifter virksomhed. Men hvordan klarer de 
unge entreprenører sig?

Denne temaanalyse fokuserer på de helt 
unge iværksættere, og hvordan udviklin-
gen har været for dem siden 2001. I ana-
lysen skelnes mellem aldersgrupperne 
”under 25 år” og ”25+ år”, og denne alder-
sinddeling er foretaget for at fokusere på 
de helt unge iværksættere, som er under 
uddannelse. 

Denne unge aldersgruppe er særligt inte-
ressant at kigge nærmere på for Fonden 
for Entreprenørskab, da Fonden arbejder 
for at alle elever og studerende skal møde 
entreprenørskab i skoler og på uddannel-
ser. 

Denne aldersgruppe er også interessant, 
da de unge bl.a. gennem uddannelsesin-
stitutioner, medier m.m. har et øget fokus 
på globale problemstillinger, som fx FN’s 
Verdensmål. 

Det er også de unge som i høj grad skal 
være med til at bidrage til at skabe in-
novative løsninger og netop derigennem 
være med til at afhjælpe de globale pro-
blemstillinger, som vi unægtelig står 
overfor.

Analysen ser nærmere på antal nystifte-
de virksomheder, uddannelsesniveau for 
det yngre segment, overlevelsesrate og 
jobgenerering for begge segmenter, både 
på landsplan og fordelt ud på de fem re-
gioner i Danmark.
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Ser vi på antallet af nyetablerede virk-
somheder over perioden fra 2001 til 
2018, er der sket en markant fremgang 
for aldersgruppen ”under 25 år”.

Tallene i tabel 1 viser, at personer over 25 år står 
for oprettelsen af langt flere nye virksomheder 
både i 2001 og 2018, end personer under 25 år. 
Én af årsagerne er, at denne aldersgruppe inde-
holder langt flere personer og derfor naturligt vil 
være overlegen, når vi ser tallene rent numerisk.

Kigges der derimod på udviklingen i antal ny-
etablerede virksomheder i perioden 2001-2018, 
så har unge under 25 år haft den største pro-
centvise fremgang sammenlignet med personer 
over 25 år. Dette gør sig gældende i fire ud af 
fem regioner, og især i Region Sjælland, Region 
Nordjylland og Region Syddanmark har denne 
fremgang været iøjnefaldende, med en udvikling 
på hhv. 53, 34 og 22 pct. for unge under 25 
år, mens de tilsvarende procentsatser for alders-
gruppen over 25 år er på -8, 1 og 1 pct. Dvs. i 
Region Sjælland har der ligefrem været en til-
bagegang i antallet af nystiftede virksomheder, 
stiftet af personer over 25 år. 

Unge under 25 år har således stået for en rela-
tiv større vækst i antal nystiftede virksomheder 
i perioden 2001-2018, sammenlignet med ny-
etablerede virksomheder stiftet af personer fra 
25 år og op. På landsplan har unge under 25 år 
haft en fremgang fra 2001 til 2018 på 23 pct., 
mens det tilsvarende for personer over 25 år er 
9 pct. 

Aldersgruppen ”under 25 år” dækker så vidt 
muligt over unge under uddannelse og går fra 
15-24 år, mens aldersgruppen ”25+ år” dækker 
over alle personer fra 25 år, som har stiftet en 
virksomhed. Grunden til, at der ikke er sat en 
øvre aldersgrænse er, at analysen skal give et så 
retvisende billede som muligt af, hvordan udvik-
lingen har været i Danmark, uanset alder. 

En særkørsel fra Danmarks Statistik over an-
tal iværksættere viser, at 4 pct. af nystartede 
virksomheder på landsplan i 2018 er stiftet af 
personer over 64 år, dvs. personer som er ka-
tegoriseret uden for den erhvervsaktive alder jf. 
Danmarks Statistik. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel bearbejdet af Fonden for Entreprenørskab

2001 2018 Udvikling i pct.

Hovedstaden
Under 25 år  426 498 17

25+ år  6.002 7.093 18

Sjælland
Under 25 år 118  180 53

25+ år 2.278  2.096 -8

Syddanmark
Under 25 år  198  242 22

25+ år 2.792 2.820 1

Midtjylland
Under 25 år  223  255 14

25+ år  3.107 3.512 13

Nordjylland
Under 25 år  99  133 34

25+ år 1.410 1.424 1

Hele landet
Under 25 år  1.064  1.308 23

25+ år  15.589  16.945 9

Tabel 1: Antal nye virksomheder og den procentvise udvikling, 2001-2018

Iværksættere under 25 år står for en markant vækst 
i antal nye virksomheder
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Elever og studerende i grundskolen og 
på de gymnasiale uddannelser står til-
sammen for knap halvdelen af alle ny-
stiftede virksomheder i 2018.

Figurerne viser, hvilken uddannelse unge iværk-
sættere under 25 år er indskrevet på ved 
tidspunkt for oprettelse af CVR-nummer. På 
landsplan viser figuren, at 28 pct. af alle unge 
iværksættere går på en gymnasial uddannelse 
(omfatter STX, HHX, HTX og HF), når de opretter 
deres CVR-nummer. 

Dernæst er det unge, som er indskrevet på en 
mellemlang videregående uddannelse (inkl. ba-
chelor), som opretter CVR-nummer. Disse stude-
rende står for 23 pct. af alle nystiftede virksom-
heder, stiftet af unge studerende under 25 år. 

Ligeledes er der også mange elever, 17 pct., som 
stifter virksomhed, mens de går i grundskole.

Der er dog store regionale forskelle. Eksempel-
vis er langt flere iværksættere indskrevet på en 
mellemlang og lang videregående uddannelse 
i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner, 
som også alle indeholder universiteter. Tilsam-
men tæller de 41 pct., hvilket overstiger alle de 
øvrige regioners andel. 

Derudover er det interessant at bemærke, at 
flere end hver fjerde af de unge iværksættere i 
Region Sjælland og 22 pct. i Region Syddanmark 
er indskrevet på en erhvervsfaglig uddannelse.  

Fælles for alle regioner er, at iværksættere i 
grundskolen og på en gymnasial uddannelse 
tilsammen står for stiftelsen af langt de fleste 
virksomheder og på landsplan udgør 48 pct. 

De regionale forskelle kan være en naturlig 
afspejling af regionens uddannelsesinstitution-
er, når der kigges på de korte, mellemlange og 
lange videregående uddannelser.

Iværksættere under 25 starter virksomhed under 
deres gymnasiale uddannelse
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Figur 1: Fordeling af uddannelsesniveau for iværksættere under 25 år, 2018

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel bearbejdet af Fonden for Entreprenørskab
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Antallet af nyetablerede virksomheder for-
tæller ikke nødvendigvis noget om kvalite-
ten af virksomhederne. Derfor er det også 
interessant at se på, om virksomhederne 
overlever, og om de genererer arbejds- 
pladser. Disse parametre er ikke kun af-
gørende for den enkelte startup, men i 
allerhøjeste grad også for Danmarks 
konkurrencedygtighed og økonomiske 
vækst.1

Overlevelsesandelen for nystiftede virksomhe-
der giver en indikation på kvaliteten af virksom-
hederne, stifternes evne til at drive virksomhed 
og ikke mindst om idéen, som virksomheden 
bygger på, er holdbar i et ofte meget konkur-
rencepræget marked.

I analysen her er overlevelsesandelen defineret 
som andelen af de nyetablerede virksomheder, 
som stadig er aktive tre år efter, at virksomhe-
den blev stiftet. Dvs. hvor stor en andel af de 
virksomheder, der blev etableret i hhv. 2001 
og 2014, der stadig er aktive i hhv. 2004 og 
2017, altså tre år efter stiftelsen. 

Figur 2 viser overlevelsesandelen for nystiftede 
virksomheder tre år efter de blev stiftet, fordelt 
på hhv. regionsniveau og hele landet, samt på 
de to aldersgrupper ”under 25 år” og ”25+ år”. 
Det overordnede billede viser en markant posi-
tiv udvikling for begge aldersgrupper i alle regi-
oner over perioden. Det betyder med andre ord, 
at flere virksomheder nu overlever de første tre 
år, og at de personer som stiftede virksomhed 
i 2014, har været væsentlig bedre til at holde 
liv i virksomheden, end de personer der stiftede 
virksomhed i 2001. Dette er en yderst positiv 
udvikling i sig selv.

Ser vi nærmere på forskellen mellem de to 
aldersgrupper, så viser figuren, at stiftere over 
25 år har været bedre til at holde liv i deres 
virksomhed end stiftere under 25 år. Denne 
kendsgerning gør sig gældende i begge perio-
der og for alle regioner, hvor det kun i Region 
Syddanmark i perioden 2014-2017 er lykkedes 
stiftere under 25 år at ende på samme overle-
velsesandel som stiftere over 25 år.

Unge under 25 bliver bedre og bedre til at holde liv i 
deres virksomhed
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Figur 2: Nye virksomheders overlevelsesandel, 3 år efter stiftelsen

1 Kilde: https://www.ffe-ye.dk/media/786437/hvad-er-
ivaerksaetteres-vaerdi-for-samfundet.pdf
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Til trods for at overlevelsesandelen er højere for 
startups stiftet af personer over 25 år, er udvik-
lingen blot steget med 1,4 procent på landsplan 
for hele perioden fra 2004 (virksomheder 
stiftet i 2001) til 2017 (virksomheder stiftet i 
2014). Til sammenligning med virksomheder 
stiftet af personer under 25, har udviklingen 
været 4,5 pct. jf. tabel 2.

Med andre ord, så betyder dette, at unge under 
25 år er blevet bedre til at holde liv i deres 
virksomhed, relativt til virksomheder stiftet af 
personer over 25 år. 

På regionsniveau gør dette sig gældende i fire 
ud af fem regioner, og især i Region Sjælland 
og Region Hovedstaden har unge iværksættere 
under 25 år for alvor formået at forbedre over-
levelsesandel sammenholdt med iværksættere 
over 25 år. Samme fremgang, dog i mindre 
skala, ses også i Region Syddanmark og Region 
Midtjylland.

De virksomheder som bliver stiftet af unge 
iværksættere under 25 år, er blevet markant 
bedre til at overleve, når vi kigger over en 
treårig periode. 

En analyse fra eStatistik bekræfter, at danske 
iværksættere er blevet markant bedre overleve-
re. Både den treårige og den femårige overle-
velsesandel er vokset siden finanskrisen.2

Udvikling i 
overlevelsesandelen 

2004-2017 (pct.)

Hovedstaden
Under 25 år 6,1

25+ år 2,0

Sjælland
Under 25 år 6,7

25+ år 1,9

Syddanmark
Under 25 år 2,9

25+ år 0,0

Midtjylland
Under 25 år 2,1

25+ år 0,8

Nordjylland
Under 25 år 1,0

25+ år 4,4

Hele landet
Under 25 år 4,5

25+ år 1,4

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel bearbejdet af Fonden for Entreprenørskab

Tabel 2: Udvikling i overlevelsesandelen

2 Kilde: eStatistik, ” Kommentar: Nej, Danmark har ikke ondt i 
iværksættergenet!”, marts 2020, https://estatistik.dk/nyheder/
kommentar-nej-danmark-har-ikke-ondt-i-ivaerksaettergenet/



FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB
M E D L E M  A F  J A  W O R L D W I D E

Jobskabelse er en indikation på, at virk- 
somheden har fremgang og derfor mu-
lighed for at vækste i form af ansættelse 
af nye medarbejdere. Denne vækst dyk-
ker vi nu nærmere ned i, for at analyse-
re hvordan unge iværksættere under 25 
klarer sig sammenlignet med iværksæt-
tere over 25 år.

Figur 3 viser, hvordan jobskabelsen har udviklet 
sig over en periode på tre år, for de virksomhe-
der der blev stiftet i hhv. 2001 og 2014 – både 
på regionsniveau og for hele landet.

Iværksættere over 25 år skabte i 2004 (virk-
somheder oprettet i 2001) mellem 1,8-2,1 års-
værk pr. overlevede virksomhed (i gennemsnit 
1,9 årsværk), mens virksomhederne i 2017 (op-
rettet i 2014) skabte 1,5-2,0 årsværk pr. startup 
(i gennemsnit 1,7 årsværk). Dvs. at iværksættere 
over 25 år har skabt færre årsværk over perio-
den (i gennemsnit 0,2 årsværk færre). 

Iværksættere under 25 år har i samme år skabt 
færre antal årsværk pr. overlevede virksomhed, 
men deres udvikling over perioden indikerer en 
væsentlig større fremgang. I 2004 (virksomhe-
der oprettet i 2001) skabte de 0,7-0,9 årsværk 
pr. overlevede virksomhed (i gennemsnit 0,8 
årsværk), mens de i 2017 (virksomheder opret-
tet i 2014) skabte 1,1-1,9 årsværk pr. overlevede 
virksomhed (i gennemsnit 1,3). Det er i gennem-
snit en frem-gang på 0,5 årsværk.

Iværksættere over 25 år har været i stand til at 
skabe flere årsværk pr. overlevede virksomhed 
sammenlignet med virksomheder startet af per-
soner under 25 år. Men iværksættere under 25 
år har oplevet en relativ større fremgang over 
perioden, når det gælder vækst i antal skabte 
fuldtidsstillinger pr. overlevede virksomhed. 
Denne tendens gør sig gældende i alle landets 
fem regioner.

Flere bliver ansat i nystartede virksomheder 
etableret af helt unge

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel bearbejdet af Fonden for Entreprenørskab

Figur 3: Nye virksomheders jobskabelse tre år efter stiftelsen
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Som vist i tabel 3 har iværksættere over 25 år 
endda oplevet en tilbagegang over perioden, 
hvilket er tilfældet i fire ud af fem regioner. Dvs. 
at iværksættere over 25 år har skabt færre jobs 
per virksomhed i perioden 2014-2017 sam-
menlignet med perioden 2001-2004. Dermed 
falder landsgennemsnittet med 0,2 årsværk pr. 
overlevede virksomhed.

Iværksættere under 25 år har til gengæld 
oplevet en positiv fremgang og er blevet bedre 
til at skabe jobs i deres virksomheder, tre år 
efter stiftelsen. Dvs. at virksomhederne stiftet 
i 2014 har genereret flere jobs end virksomhe-
derne stiftet i 2001. Det gælder i alle regioner 
for unge under 25 år, og spænder fra 0,3-1,0 
årsværk pr. overlevede virksomhed.

For at opsummere viser tallene, at nye virk-
somheder etableret af unge under 25 år, er 
blevet bedre til at vækste - i form af ansættel-
ser - sammenlignet med de virksomheder, der 
er stiftet af personer over 25 år. Sidstnævnte 
har over samme periode fra 2004-2017 haft 
en negativ udvikling i antal skabte årsværk pr. 
overlevede virksomhed.

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel bearbejdet af Fonden for Entreprenørskab

Tabel 3: Udvikling i overlevelsesandelen
Udvikling i 

jobskabelsen 
2004-2017 (pct.)

Hovedstaden
Under 25 år 1,0

25+ år 0,2

Sjælland
Under 25 år 0,3

25+ år -0,1

Syddanmark
Under 25 år 0,5

25+ år -0,4

Midtjylland
Under 25 år 0,3

25+ år -0,6

Nordjylland
Under 25 år 0,5

25+ år -0,2

Hele landet
Under 25 år 0,6

25+ år -0,2



Virksomheder stiftet af personer over 25 år kla-
rer sig bedst, hvis man udelukkende ser på antal 
nye virksomheder, overlevelsesandel og jobska-
belse. Men ser man på udviklingen over tid, så 
viser tallene, at unge under 25 år klarer sig rela-
tivt bedre på alle parametre. 

De unge iværksættere under 25 år står for en 
markant vækst i antal nye virksomheder, de bli-
ver bedre og bedre til at holde liv i deres startup 
og flere bliver ansat i nystartede virksomheder 
etableret af helt unge iværksættere. 

Tendensen ses i samtlige regioner, og nogle end-
da med en markant positiv udvikling for stiftere 
under 25 år, sammenlignet med stiftere over 25 
år.

Hvis vi reflekterer over mulige årsager til denne 
positive udvikling, som vi ser for unge iværk-
sættere under 25 år, kan der være flere faktorer 
i spil. Dels kan betingelserne for iværksættere 
være blevet bedre og bedre, herunder mere til-
gængelig rådgivning og flere iværksættermiljøer, 
både som en del af uddannelsesinstitutioner (fx 
konkurrencer for alle uddannelsesniveauer og 
hubs, netværk m.m. særligt på de videregående 
uddannelser) og som tilbud uden for uddannel-
sesinstitutioner. 

Dels kan de unges energi, udholdenhed, ambiti-
onsniveau, kreativitet og innovative idéer også 
spille en stor rolle for udviklingen. Alt sammen 
gør, at de unge får bedre forudsætninger inden 
og under opstart, så deres idé kommer bedre 
ud over rampen. Jo bedre idé de unge har, des 
lettere er det også at opnå legater og tiltrække 
investeringer, som igen giver et skub i den rigti-
ge retning. 

Baggrund for analysen

Analysen bygger på data fra en særkørsel fra 
Danmarks Statistik. Dataet indeholder kun reelt 
nye og reelt aktive virksomheder. 
At en virksomhed er reelt aktiv, defineres jf. Dan-
marks Statistik som en virksomhed, der præste-
rer en arbejdsindsats på minimum 0,5 årsværk 
senest ét år efter, at virksomheden blev registre-
ret i CVR-registeret. En reelt ny virksomhed er 
defineret som en virksomhed, der ikke tidligere 
har præsteret en arbejdsindsats, der svarer til 
0,5 årsværk. Herved frasorteres bl.a. hobbyvirk-
somheder, genstartere, virksomheder der er 
overdraget m.m.

Under afsnittet omkring jobskabelse er alle 
ansatte omregnet til antal årsværk, dvs. antal 
skabte fuldtidsstillinger. Således medtages også 
eventuelle deltidsansatte, studentermedhjælpe-
re mv. For at indgå i statistikken er det et krav, at 
den ansatte, inkl. stifteren, får udbetalt løn. Ved 
nogle få virksomhedsformer bliver ejeren typisk 
aflønnet af virksomhedens overskud og vil derfor 
ikke indgå i beregningerne af antal skabte års-
værk. Således risikeres det ikke, at vi medtæller 
ejere, som ikke får udbetalt løn i de tilfælde, hvor 
virksomheden ikke genererer overskud. Det kan 
derfor også antages, at tallene for jobskabelse 
kan være underestimerede for de virksomheds-
former, hvor ejeren aflønnes af virksomhedens 
overskud.

Dataet i analysen går fra 2001-2018, hvor år-
rækken fra 2001-2017 bygger på de faktiske 
tal, mens data fra 2018 er de foreløbige tal. For 
overlevelsesandelen og jobskabelsen foreligger 
de seneste tal kun for 2017, mens antal nye virk-
somheder og de unges fordeling af uddannelses-
niveau præsenteres med de foreløbige 2018-tal.
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