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Flere af de mindste virksomheder  

Fra 2009 til 2010 steg antallet af aktive firmaer i den private sektor med 2.300, sva-
rende til en stigning på 0,8 pct. Stigningen fandt sted inden for gruppen af de mindste 
virksomheder med 0-9 årsværk (mikro-virksomheder), som blev forøget med næsten 
3.500 firmaer. Det svarer til en stigning på 1 pct. Både antallet af store, mellemstore 
og små virksomheder faldt fra 2009 til 2010. Størst var faldet inden for gruppen af 
mellemstore virksomheder med en nedgang på 6 pct.  
 
Reelt aktive firmaer fordelt på størrelsesgrupper 

 
Anm.: Mikro=0-9 årsværk, små=10-49 årsværk, mellemstore=50-249 årsværk, store=250+ årsværk. 
 
Flest af de helt små virksomheder 
Mikro-virksomheder udgjorde 93 pct. af firmaerne i den private sektor i 2010, men 
disse virksomheder beskæftigede kun 22 pct. af de ansatte. Store firmaer med mindst 
250 fuldtidsansatte udgjorde 0,2 pct. af alle private virksomheder, men beskæftigede 
35 pct. af det samlede antal årsværk i denne sektor. 
 
Firmaer beskæftiger gennemsnitligt færre ansatte 
Det gennemsnitlige antal ansatte lå i 2010 på 4,6 årsværk pr. firma, hvilket svarer til 
et fald på 4 pct. i forhold til året før. Det gennemsnitlige antal årsværk pr. firma faldt i 
mikro- og store firmaer med 2 hhv. 0,5 pct., mens det gennemsnitlige antal årsværk i 
de små firmaer med 10-49 årsværk og mellemstore firmaer med 50 til 249 årsværk, 
viste en mindre stigning fra 2009 til 2010. 
 
Især flere firmaer inden for information og kommunikation  
Antallet af reelt aktive firmaer steg især inden for information og kommunikation og 
finansiering og forsikring, hvor antallet af firmaer blev forøget med hhv. 1.209 (10 
pct.) og 733 (9 pct.) fra 2009 til 2010. Samtidig faldt antallet af firmaer i bygge og 
anlæg med knap 5 pct. svarende til 1.547 firmaer. 
 
Stadigt færre ansatte inden for byggeriet og industrien 
Udviklingen i antallet af ansatte viste et generelt fald for de fleste brancher. Det stør-
ste fald fandt sted inden for brancherne bygge og anlæg og industri, som faldt med 
hhv. 9 pct. og 7 pct. fra 2009 til 2010 svarende til 20.700 og 11.200 fuldtidsansatte.
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 Reelt aktive firmaer og årsværk i den private sektor, fordelt på brancher 

 Firmaer Ændring  Årsværk Ændring 

 2009 2010   2009 2010  

   antal   pct.    antal   pct. 

I alt  289 360  291 666 0,8  1 395 831 1 343 482 -3,8 

Landbrug, skovbrug og fiskeri  35 175  34 142 -2,9   30 021  29 279 -2,5 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed  20 346  20 148 -1,0   307 015  286 064 -6,8 
      Råstofindvinding   206   203 -1,5   3 612  3 582 -0,8 
      Industri  16 020  15 718 -1,9   284 802  264 119 -7,3 
      Energiforsyning, vandforsyning og renovation  4 120  4 227 2,6   18 601  18 363 -1,3 

Bygge og anlæg  33 135  31 588 -4,7   126 898  115 622 -8,9 

Handel og transport mv.  70 938  71 024 0,1   472 061  457 155 -3,2 
      Handel  44 795  45 025 0,5   308 941  298 850 -3,3 
            Handel med biler og motorcykler  7 522  7 727 2,7   38 423  37 239 -3,1 
            Engroshandel  15 487  15 729 1,6   137 220  132 292 -3,6 
            Detailhandel  21 786  21 569 -1,0   133 298  129 319 -3,0 
      Transport  12 857  12 481 -2,9   118 962  113 479 -4,6 
      Hoteller og restauranter  13 286  13 518 1,7   44 158  44 826 1,5 

Information og kommunikation  12 387  13 596 9,8   88 431  87 072 -1,5 

Finansiering og forsikring  8 598  9 331 8,5   80 631  79 020 -2,0 

Ejendomshandel og udlejning  24 472  24 648 0,7   25 107  24 790 -1,3 

Erhvervsservice  43 253  45 507 5,2   173 266  170 306 -1,7 

Undervisning og sundhed   22 116  21 784 -1,5  40 935  42 813 4,6 

Kultur, fritid og anden service  18 594  19 702 6,0   50 976  51 054 0,2 

 
 
Mere information  Se flere detaljerede tal om Generel firmastatistik på www.dst.dk/stattabel/37 i Statistikbanken.  

Kilder og metoder  I denne NYT beregnes virksomhedsstørrelse på baggrund af årsværk i hvert firma, mens den 
private sektor afgrænses til private byerhverv. 
Generel firmastatistik omfatter alle reelt aktive firmaer. Derfor indgår 369.000 hobbylignende 
firmaer med ingen eller ringe aktivitet ikke i statistikken. Det samlede antal firmaer, der var 
registreret i det Centrale Virksomhedsregister i 2010, var 667.000.  
At statistikken er afgrænset til reelt aktive firmaer betyder, at kun firmaer med et aktivitetsni-
veau, der modsvarer en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, er omfattet. Denne afgrænsning 
er generelt operationaliseret ved, at et firma skal have løntimer for ansatte lønmodtagere (ba-
seret på eIndkomstregistret) svarende til mindst 0,5 årsværk eller have en beregnet indtjening 
af en vis størrelse for at blive kategoriseret som reelt aktiv. Indtjeningen er beregnet ud fra 
omsætningen. 
Tallene er revideret fra og med 2009, se Varedeklarationen.  
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/varedeklarationer/83001. 

Næste offentliggørelse  Generel firmastatistik 2011 udkommer uge 32 i 2013. 

Henvendelse  Zuzanna Tilewska, tlf. 39 17 34 08, til@dst.dk 
Anne Katrine Bach Jensen, tlf. 39 17 31 15, akd@dst.dk 
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