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Færre nye virksomheder med høj vækst
Der blev skabt 206 nye højvækstvirksomheder i perioden 2007-2010, hvilket var et
fald på 4 pct. i forhold til foregående periode 2006-2009. De fleste nye højvækstvirksomheder findes inden for handel og transport (32 pct.) og erhvervsservice (27 pct.), I
forhold til 2006-2009 er dette billede uændret, bortset fra en lille stigning inden for
erhvervsservice. Nye højvækstvirksomheder er virksomheder, der er op til fem år gamle, og som har haft fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden og en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig periode.
Nye højvækstvirksomheder fordelt på branchegruppe. 2010
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Antallet af skabte job uændret
Trods faldet i antallet af nye højvækstvirksomheder var antallet af skabte job stort set
uændret i forhold til perioden før. I perioden 2007-2010 skabte de 206 nye højvækstvirksomheder 3.100 nye job, mens 215 nye højvækstvirksomheder i perioden 20062009 skabte 3.000 nye job.
I 2010 udgjorde de nye højvækstvirksomheder 9,5 pct. af alle virksomheder inden for
de private byerhverv, der var nye i 2005 eller 2006 og havde mindst fem fuldtidsansatte i 2007. Dette var et mindre fald i forhold til 2009.
Flest nye fuldtidsjob inden for erhvervsservice
Af de 3.100 nye job, der som nævnt blev skabt i perioden 2007-2010, bidrog erhvervsservice med 922 job, svarende til 29 pct. af den samlede jobskabelse. Handel og transport mv. bidrog med næstflest, i alt 796 job eller 25 pct. af den samlede jobskabelse.
Med et fald på 48 pct. var industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed den
branchegruppe, der oplevede det største fald i antallet af skabte job i forhold 20062009.
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Fuldtidsjob skabt af nye højvækstvirksomheder fordelt på landsdele
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Flest nye fuldtidsjob i hovedstaden
Der blev skabt flest nye fuldtidsjob i København (738 job) og Københavns omegn
(422 job). Samlet stod de to landsdele for 37 pct. af den samlede jobskabelse blandt
de nye højvækstvirksomheder. Københavns omegn var med en vækst på 45 pct. den
landsdel, der oplevede den største stigning i antallet af nye højvækstvirksomheder i
forhold til den foregående periode. Herefter fulgte Østsjælland med 25 pct. Vestjylland oplevede med et fald på 53 pct. den største nedgang i antallet af nye højvækstvirksomheder, fulgt af Vest- og Sydsjælland med et fald på 44 pct.
Gennemsnitligt skabte hver ny højvækstvirksomhed i København 16 fuldtidsjob, hvilket stort set svarer til landsgennemsnittet. Trods faldet i antallet af nye højvækstvirksomheder i Vestjylland stod vestjyderne for flest jobskabelser pr. ny højvækstvirksomhed med 23 job pr. virksomhed.
Mere information

Få mere information i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1274.

Kilder og metoder

Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst
20 pct. over en treårig periode, og som har haft fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i perioden 2007-2010 tager udgangspunkt i
populationen af alle virksomheder, der var reelt nye i 2005 og 2006, og havde fem eller flere
ansatte i 2007.
Indikatoren for vækst er antal ansatte, omregnet til fuldtidsansatte. Antal fuldtidsansatte er
anvendt som et udtryk for den samlede arbejdsmængde, der er præsteret af virksomhedens
ansatte det pågældende år. Fra og med 2009 erstatter eIndkomsten ATP-oplysningerne som
datagrundlag til beregningen af fuldtidsansatte. Det betyder, at der er et databrud i antallet af
fuldtidsansatte i forhold til tidligere år. Statistikken er afgrænset til kun at omfatte udvalgte
virksomhedsformer og brancher inden for private byerhverv.
Få mere information om branchegrupperne i Branchekode 2007 (DB07).
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/132296.

Næste offentliggørelse

Højvækstvirksomheder 2011 udkommer uge 45 i 2013.
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