
 

 

 ANALYSE 

  

Bundrekord i selvstændige 

I starten af i år opnåede dansk økonomi en stor milepæl, da lønmodtagerbeskæftigelsen 
satte rekord. Sidenhen er den rekord blev slået måned for måned. I den mindre positive 
ende har vi dog, at antallet af selvstændige samtidig slår bundrekord måned for måned. 
Der bliver med andre ord stadigt færre selvstændige (inkl. medhjælpende ægtefæller). I 
1. kvartal 2018 var der således 194.000, mod 212.000 ti år før – det svarer til et fald på 
omkring 8 pct.  
   

Figur 1: Udviklingen i antallet af lønmodtagere og selvstændige 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

   

Tabel 1: Ændring i beskæftigelsen 1. kv. 2008 – 1. kv. 2018 

  Antal pct. 

Lønmodtagere 12.299 0,5% 

Selvstændige og medarbejdende ægtefæller  -17.575 -8,3% 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik 

 

 
Af: økonom Kristian Skriver, juli 2018 
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Det er især inden for landbruget, industrien, byggeri- og anlæg og i transportsektoren, 
der er blevet færre selvstændige. Derimod er antallet vokset betydeligt inden for viden-
service, information og kommunikationstjenester, ejendomshandel og udlejning, og in-
den for undervisning, sundhed, socialvæsen, kultur og fritid og andre serviceydelser.  
 
Derved afspejler udviklingen blandt andet en række strukturelle forskydninger i er-
hvervslivet, hvor servicesektoren fylder mere, og landbrug og industri mindre, og hvor 
der sker en konsolidering i eksempelvis detailhandlen. Dertil kommer en økonomisk 
nedgang i perioden, der her belyses, med finanskrisen der slog igennem i 2009.Det er 
dog værd at bemærke, at antallet af selvstændige siden er fortsat med at falde, mens 
der har været stor fremgang i dansk økonomi, og lønmodtagerbeskæftigelsen er steget 
markant.  
    

Tabel 2: 
Ændring i beskæftigede selvstændige og medarbejdende ægtefæller 1. 
kv. 2008 – 1. kv. 2018 

  Antal pct. 

Erhverv i alt -17.575 -8% 

Landbrug, skovbrug og fiskeri -10.077 -25% 

Råstofindvinding 5 9% 

Industri -1.711 -19% 

Energiforsyning 82 16% 

Vandforsyning og renovation -57 -23% 

Bygge og anlæg -6.459 -27% 

Handel -8.322 -27% 

Transport -3.088 -30% 

Hoteller og restauranter -1.159 -12% 

Information og kommunikation 2.200 31% 

Finansiering og forsikring 224 62% 

Ejendomshandel og udlejning 1.080 13% 

Videnservice 3.436 16% 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 970 9% 

Offentlig administration, forsvar og politi 54 318% 

Undervisning 2.181 83% 

Sundhed og socialvæsen 2.316 15% 

Kultur og fritid 2.007 68% 

Andre serviceydelser mv. 1.799 17% 

Uoplyst aktivitet -3.056 -42% 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik 

 
Selvom der også kan være en række strukturelle grunde til denne forskydning, kan det 
på sigt få betydning, at der bliver færre og færre selvstændige, og vi i højere grad bliver 
præget af en lønmodtagerkultur. Selvstændige er ofte begyndt som iværksættere, og har 
i et vist omfang noget af den samme mentalitet hvor man selv har ”hånden på kogepla-
den” og selv er ansvarlig for succes og fiasko. Derfor kan tallene delvist afspejle, at vi 
ikke er så stærke inden for iværksætteri som vi kunne være, eller i hvert fald være tegn 
på at måske mister noget af det fundament, iværksætteri gerne skal udspringe fra, at 
man er klar til at stå på egne ben i stedet for at foretrække det tryggere lønmodtagerliv.  
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 15. juli 2018  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til økonom Kristian Skriver på kso@dansker-
hverv.dk eller tlf. 3374 6033 
 
Henvendelser angående udviklingen i retning af færre selvstændige og flere lønmodta-
gere kan ske til analysechef Malthe Munkøe på mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 
6510  
 
 
 
 


