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Faglærte skaber mange job 
 

Faglærte opretter flest virksomheder 

og skaber flest job 
 

Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglær-

te iværksættere står bag godt 40 pct. af de nyoprettede virksomheder i perioden 2005-2008. 

Selvom virksomhederne ikke skaber mange job hver især, er det samlede volumen oppe om-

kring halvdelen af den samlede jobskabelse i nyoprettede virksomheder i perioden. Samtidig 

er der tale om levedygtig jobvækst: De faglærte iværksætteres virksomheder har nemlig den 

højeste overlevelsesrate sammenlignet med virksomheder oprettet af personer med andre 

uddannelsesbaggrunde. 

af Senioranalytiker Lars Foldspang og stud.polit. Joachim Koch 24. marts 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• Faglærte stod bag godt 40 pct. af alle nyoprettede virksomheder i perioden 2005-2008. 
 

• De faglærtes virksomheder skaber ikke et højt antal job pr. virksomhed – men samlet set 
er volumenet langt større end for nogen anden uddannelsesgruppe: De faglærte stod  
således for op mod 45 pct. af den samlede jobskabelse i perioden. 
 

• De faglærtes virksomheder er levedygtige. Godt 60 pct. af de virksomheder, faglærte 
iværksættere stod bag i perioden 2005-2008 overlevede mindst tre år. Til sammenlig-
ning gjaldt det samme for omkring 56 pct. af virksomheder oprettet af personer med en 
lang videregående uddannelse. 
 

• De faglærtes nyoprettede virksomheder skaber flere job i Østjylland end i andre landsde-
le. Bortset fra København, skabte faglærte flest job i nyoprettede virksomheder i alle 
landsdelene. 
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Faglærte opretter mange virksomheder – og de overlever 

En stor del af de virksomheder, der blev oprettet i perioden 2005-2008, blev oprettet af faglærte. Det 

viser tal fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase. Ud af de i alt ca. 75.000 virksomheder, der blev 

oprettet i 2005-2008, var det lidt mindre end halvdelen – knap 31.000, der blev oprettet af personer 

med en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund. Det fremgår af tabel 1. 

 

Faglærte opretter således ca. tre gange så mange virksomheder som personer med en mellemlang vi-

deregående uddannelse – og ca. fire gange så mange virksomheder som personer med en lang videre-

gående uddannelse. Samtidig er de virksomheder, som faglærte opretter de mest levedygtige. Blandt 

virksomheder oprettet i årene 2005-2008, er det dem, der blev oprettet af iværksættere med en faglig 

uddannelsesbaggrund, der har den højeste overlevelsesrate. Over 60 pct. af de virksomheder, faglærte 

oprettede i årene 2005-2008, eksisterede således stadig tre år senere (dvs. 2008-2011), jf. tabel 1. 

 

Tabel 1.  Oprettede og overlevende virksomheder, oprettet 2005-2008 

 Oprettede virksomheder Overlevere Overlevere 

 Antal Antal Andel, pct. 

Ufaglært 21.141 10.854 51,3 

Faglært 30.852 19.031 61,7 

KVU 5.140 3.065 59,6 

MVU 9.412 5.226 55,5 

LVU 6.964 3.874 55,6 

Uoplyst 1.565 700 44,7 

I alt 75.074 42.750 56,9 

Anm: Overlevende virksomheder har økonomisk aktivitet i det år, den er overlevet til. Overlevere er her opgjort tre år efter oprettelse.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Undtagen et år (oprettelsesår 2008) overlever flest af de virksomheder, der oprettes af de faglærte 

sammenlignet med iværksættere med en anden uddannelsesbaggrund. Overlevelsesraten tre år efter 

oprettelse for virksomheder oprettet i 2005 af værksættere med en faglært baggrund var således knap 

65 pct. Til sammenligning var overlevelsesraten ca. 62 pct. for virksomheder oprettet af iværksættere 

med en kort videregående uddannelse – uddannelsesgruppen med næsthøjeste overlevelsesrate i pe-

rioden 2005-2008. For virksomheder oprettet i 2008 var overlevelsesraten både for virksomheder op-

rettet af faglærte iværksættere og for virksomheder oprettet af iværksættere med en kort videregåen-

de uddannelse lige under 60 pct. – hvilket stadig er højere end de øvrige uddannelsesgrupper. Det 

fremgår af figur 1 der viser overlevelsesrater, uddannelsesniveau over 3-årig periode efter startår. 
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Figur 1. Overlevelsesrater, uddannelsesniveau og 3-årig periode efter startår 

 

Anm.: Bemærk at akserne starter ved 50 pct. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Generelt falder overlevelsesraten således lidt i takt med, at kriseårene sætter ind fra 2005 frem mod 

2008. For iværksættere med en lang videregående uddannelse øges overlevelsesraten dog svagt fra 

2005 til 2008 – men er fortsat på et niveau under, hvad den er for iværksættere med en faglært bag-

grund. 

 

Boks 1. Oprettede og overlevende virksomheder 

Der er anvendt Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase til at identificere nyoprettede virksomheder. Nyoprettede virk-
somheder defineres i Iværksætterdatabasen som firmaer, der er nyregistrerede for moms, som ikke før har været drevet af 

en anden ejer, i anden ejerform, under et andet firma eller af en personlig indehaver, der allerede er registret for momsplig-
tige aktiviteter. De nye virksomheder er samtidig renset for nyregistreringer, som skyldes genstartere, omregistreringer, 
konkurser m.v. Endelig skal der være en vis aktivitet i 4 kvartaler efter nyregistrering. 

 
Overlevende virksomheder er i Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase defineret som virksomheder, der er oprettet i et 
år og har økonomisk aktivitet i et efterfølgende år. Det er i dette papir valgt at se på overlevelse hen over en treårig periode. 

Økonomisk aktivitet kan være beskæftigelse, omsætning, eller køb af varer og ydelser til virksomheden. 
 
 

De faglærtes virksomheder skaber job 

De faglærtes nyoprettede virksomheder skabte flere job end andre uddannelsesgruppers nyoprettede 

virksomheder i alle de fire analyseperioder. Det fremgår af figur 2, der viser jobskabelse fordelt på ud-

dannelse. 
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Figur 2. Jobskabelse (ekskl. Iværksætter) fordelt på uddannelse 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

I virksomheder oprettet i 2005-2008, er der skabt knap 34.000 job (fuldtidsårsværk), eksklusive 

iværksætteren. Heraf skabte virksomheder med en faglært iværksætter lidt mindre end halvdelen – 

nemlig ca. 15.000 jobs, jf. tabel 2.  

 

Tabel 2. Skabte job fordelt på iværksætterens uddannelsesniveau, 2008-2011 

  Oprettede virksomheder Skabte jobs, ekskl. 
iværksætteren 

Skabte job i alt, inkl. 
iværksætteren 

Antal skabte jobs pr. 
virks 

  Antal Antal Antal Antal pers. 

Ufaglært 21.141 8.240 19.094 0,39 

Faglært 30.852 15.038 34.069 0,49 

KVU 5.140 2.692 5.757 0,52 

MVU 9.412 3.893 9.119 0,41 

LVU 6.964 3.382 7.256 0,49 

Uoplyst 1.565 471 1.171 0,30 

I alt 75.074 33.716 76.466 0,45 

Anm: Skabte job, inkl. iværksætteren er der antaget 1 iværksætter pr. virksomhed (se evt. boks. 3) 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Faglærte skaber flere virksomheder end de øvrige uddannelsesgrupper, men ligger til trods herfor på 

niveau med iværksættere med en lang videregående uddannelse hvad angår jobskabelsen pr. virksom-

hed – nemlig på omtrent ½ job pr. virksomhed (ekskl. Iværksætter). 

 

Det skal ses i lyset af, at mange håndværkervirksomheder – dvs. virksomheder med en faglært som 

iværksætter – er enkeltmandsvirksomheder eller virksomheder med en enkelt mand eller nogle få 

mænd ansat. Det afspejler muligvis en virksomhedskultur, hvor dette er normen – når en svend er ble-

vet udlært er næste eventuelle skridt at blive mester, altså iværksætter. Det er altså en almindelig kar-

rierevej at oprette egen virksomhed – og det vil formentlig trække i retning af en struktur med mange 

små virksomheder frem for færre større. 
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Boks 2. Jobskabelse 

Antallet af skabte jobs er i dette papir målt som forskellen mellem antallet af årsværk noteret for virksomheden i startåret 
og antallet af årsværk i slutåret (fx 2008-2011). 
 

Der anvendes i papiret to mål for jobskabelsen, nemlig jobskabelsen eksklusive iværksætter og jobskabelsen inklusive 
iværksætter.  

• Jobskabelsen eksklusive iværksætter måler således antallet af jobs (fuldtidsårsværk), der er skabt hen over den 

treårige periode, der måles for her (fx 2008-2011), uden at iværksætteren selv tælles med. 
• Jobskabelsen inklusive iværksætter måler antallet af jobs, hvor iværksætteren selv tælles med. 

 

Begge mål har fordele og ulemper. Jobskabelsen eksklusive iværksætter vil systematisk underestimere antallet af jobs 
skabt af virksomheder på områder, hvor der typisk er mange små virksomheder, fordi virksomhederne så typisk består af 
iværksætteren plus én eller to medarbejdere. Det er ikke usædvanligt for håndværkere – altså personer med en faglært 

uddannelse. 
 
Jobskabelsen inklusive iværksætter tager selvsagt højde for, om den typiske virksomhed er stor eller lille – men er til gen-

gæld vanskelig at fastlægge nøjagtigt. Det skyldes, at virksomhederne alene noteres med én iværksætter i Iværksætter-
databasen. Der findes desværre ingen måde at fastlægge på, hvorvidt der i virkeligheden er 1, 2, 3 eller flere, der har 
iværksat virksomheden. Derfor er der i dette papir lavet følsomhedsberegninger, hvor der regnes med både to og tre 

iværksættere. 

 

Derfor er det også interessant at se på, hvor mange job, der skabes af nyoprettede virksomheder, inklu-

sive iværksætteren. Det viser sig, at virksomheder oprettet af faglærte skaber lige så mange job pr. 

virksomhed som det generelle niveau, når der medtages iværksætteren. Virksomheder oprettet af 

iværksættere med en faglært baggrund skabte således i snit ca. 1,79 job pr. virksomhed, jf. tabel 3. 

 

Tabel 3. Skabte job pr. overlevende virksomhed,3 år efter virks. opret. 05-08 

 Overlevere Skabte job, inkl. 
iværksætteren 

Skabte job pr. overlevende 
virksomhed 

 Antal Antal Antal pers. 

Ufaglært 10.854 19.094 1,76 

Faglært 19.031 34.069 1,79 

KVU 3.065 5.757 1,88 

MVU 5.226 9.119 1,74 

LVU 3.874 7.256 1,87 

Uoplyst 700 1.171 1,67 

I alt 42.750 76.466 1,79 

Anm: Skabte job, inkl. iværksætteren er summen af skabte job ekskl. iværksætteren og antal overlevende virksomheder. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Det kan dog være problematisk at give et præcist estimat for antallet af skabte job, fordi nogle virk-

somheder oprettes af flere iværksættere, men Iværksætterdatabasen alene indeholder information om 

én iværksætter pr. virksomhed. Derfor er der også lavet følsomhedsberegninger, hvor det antages, at 

der er to eller tre iværksættere pr. virksomhed, og hvor det antages, at virksomheder oprettet af fag-

lærte iværksættere har én iværksætter, mens alle andre nyoprettede virksomheder har flere, jf. boks 3. 

 

 

 

 

 

 

 



Faglærte skaber mange job 
Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job 

  6 

Boks 3. Følsomhedsberegninger af betydningen af flere/færre iværksættere pr. virksomhed 

For at undersøge, om billedet er det samme som i figur 2 ovenfor, der viste jobskabelsen fordelt på uddannelser, uanset om 
der er 1, 2 eller 3 iværksættere i alle virksomheder bortset fra virksomheder med en faglært iværksætter, er der gennemført 
følsomhedsberegninger, hvor 

• Der antages at være en iværksætter pr. virksomhed, uanset uddannelse. 
• Der antages at være en iværksætter pr. virksomhed for faglærte og to iværksættere pr. nyoprettet virksomhed, der 

ikke er en enkeltmandsvirksomhed for alle andre uddannelsesgrupper 

• Der antages at være en iværksætter pr. virksomhed for faglærte og tre iværksættere pr. nyoprettet virksomhed, 
der ikke er enkeltmandsvirksomhed for alle andre uddannelsesgrupper 

 

Eurostat benytter en parallel metode til at anslå det samlede antal skabte job1, baseret på ejerskabet. Vores metode baseres 

således på ejerskabet af de nyoprettede virksomheder. Med én iværksætter for alle virksomheder oprettet af faglærte og to 
for alle andre, der ikke er enmandsvirksomheder, skaber faglærte ca. 34.000 jobs, mens ufaglærtes virksomheder skaber 
omkring 23.000 jobs i perioden. 
 

Tabel B3.1. Samlet jobskabelse inkl. iværksætter, justeret Eurostat metode 

  Enkeltmandsvirksomheder AS ApS I alt 

Ufaglært 9.274 1.459 12.305 23.038 

Faglært 16.060 1.413 16.554 34.027 

KVU 1.897 554 4.896 7.347 

MVU 3.299 1.239 7.064 11.602 

LVU 2.162 1.366 5.738 9.266 

Uoplyst 703 104 534 1.341 

I alt 33.395 6.135 47.091 86.621 

Anm: Iværksættere = 1 for alle faglærte virksomhedstyper. Ellers iværksættere = 2 for AS og ApS virksomheder. ”Andre” ejerformer er udeladt 

grundet diskretionshensyn. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Som det ses af figur B3.1-4, skaber faglærte flest job uanset om der antages 1, 2 eller 3 iværksættere pr. nyoprettet virksom-

hed for andre uddannelsesgrupper end faglærte. 
 

Figur B3.1. Ekskl. Iværksættere (som fig. 2) 

 
 

 Figur B3.2. Inkl. max én iværksætter 

 
 

Kilde: AE pba.Danmarks Statistik  Kilde: AE pba.Danmarks Statistik 

Figur B3.3. Inkl. max to iværksættere 

 
 

 Figur B3.4. Inkl. max tre iværksættere 

 
 

Kilde: AE pba.Danmarks Statistik  Kilde: AE pba.Danmarks Statistik 
 

                                                                 
1 Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics, side 41, kapitel 5, 2007 
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Faglærte skaber flest job i Østjylland 

De faglærtes nyoprettede virksomheder skaber flere job i Østjylland end i andre landsdele. I Østjylland 

skabte faglærte iværksætteres virksomheder således godt 7.000 job i hele perioden med virksomhe-

der oprettet 2005-2008 og overlevet frem til 2008-2011, jf. figur 3. 

 

Til sammenligning skabte iværksættere med en lang videregående uddannelse godt 3.000 job i Kø-

benhavn, hvor denne gruppe skabte flest job. Det var de ufaglærte iværksættere, der skabte flest job i 

København i perioden – nemlig 6.000 job. Bortset fra København, skabte faglærte flest job i nyoprette-

de virksomheder i alle landsdelene. 

 

Figur 3. Jobskabelse inkl. iværksætteren, fordelt på uddannelse og landsdele (oprettet 05-08) 

 

Anm: Bornholm er udeladt grundet det meget lille antal observationer. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Krise-effekter 

Den økonomiske krise afspejler sig i tallene for såvel andelen af overlevende virksomheder som i 

mængden af skabte job. Mens andelen af virksomheder, der overlever mindst tre år faldt fra lidt min-

dre end 60 pct. for virksomheder oprettet i 2005 til ca. 55 pct. for virksomheder oprettet i 2008, sva-

rende til et fald på ca. 7½ pct., faldt antallet af skabte jobs fra ca. 11.000 til godt 6.600, svarende til et 

fald på omkring 40 pct., jf. tabel 4. 

 

Samtidig faldt antallet af skabte jobs pr. overlevende virksomhed. Det tyder på, at det både blev van-

skeligere for virksomhederne at overleve og at de virksomheder, der rent faktisk overlevede, også var i 

strid modvind under krisen – og det er ikke umiddelbart muligt at identificere nogen klar udskillelsesef-

fekt, hvor virksomheder, der overlevede gennem 3 kriseår (oprettet i 2008 og overlevet til mindst 

2011), var i mere hårdføre og bedre i stand til at skabe jobs end de virksomheder, der bukkede under, 

men eventuelt ikke ville have gjort det under højkonjunkturen i perioden 2005-2008. 

 

Krisen rammer med andre ord virksomhederne bredt. 
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Tabel 4. Overlevelse og jobskabelse fordelt på oprettelsesår + 3 år frem, 2005-2008 

 Overlevede ikke Overlevere Overlevere Skabte job ekskl. 

iværksætter 

Job pr. overlever 

 Antal Antal Andel, pct. Antal Antal pers. 

2005 7.338 10.792 59,5 11.003 1,02 

2006 8.117 10.980 57,5 8.565 0,78 

2007 8.602 10.865 55,8 7.524 0,69 

2008 8.267 10.113 55,0 6.624 0,65 

 Antal Antal Pct. Antal Pct. 

Ændring fra 

05 til 08 

929 -679 -7,6 -4.379 -35,8 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Dog ses der en svag tendens til, at krisen relativt set ikke ramte hovedstaden nær så hårdt som resten 

af landet. Overlevelsesraten faldt i Hovedstaden fra 54,2 til 51,5 pct., svarende til ca. 5 pct., mens den i 

resten af landet faldt lidt mere, nemlig fra 61,5 til 56,3 pct., svarende til ca. 8½ pct. Samtidig faldt den 

fra et højere niveau af overlevelse i resten af landet. Det kan enten hænge sammen med, at konkurren-

cen i Hovedstaden er hårdere end i resten af landet, så overlevelsesraten dermed bliver lavere for ny-

startede virksomheder – eller at mange af iværksætterne i Hovedstaden er ufaglærte med en generelt 

lavere overlevelsesrate. 

 

Tabel 8. Overlevelsesrate og jobskabelse 

  05-08 06-09 07-10 08-11 

Overlevelsesrate       

Hovedstaden 54,2 52,9 51,4 51,5 

Resten af landet 61,5 59,1 57,4 56,3 

Jobskabelse ekskl. iværksætter pr. virksomhed 

Hovedstaden 1,00 0,86 0,79 0,80 

Resten af landet 1,03 0,76 0,66 0,61 

Overlevelsesrate       

København       

Faglært 59,8 57,0 55,5 57,0 

Ikke-faglærte 51,8 51,2 49,8 49,4 

Resten af landet       

Faglært 66,0 62,9 61,7 60,2 

Ikke-Faglært 57,8 55,8 53,8 53,3 

Jobskabelse ekskl. iværksætteren pr. virksomhed 

København       

Faglært 0,97 0,76 0,66 0,79 

Ikke-Faglært 1,02 0,90 0,85 0,80 

Resten af landet       

Faglært 1,10 0,75 0,67 0,61 

Ikke-Faglært 0,95 0,76 0,65 0,60 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 


