
 

 

 ANALYSE 

  

SMV’erne har tabt terræn   
 
 
Erhvervslivet blev hårdt ramt af krisen i 2008, men har de senere år oplevet en genop-
retning og bedre tider. Udviklingen har dog ikke været ens for alle typer virksomheder. 
Samlet set har de store virksomheder klaret sig bedre end smv’erne. Analyseni ser nær-
mere på udviklingen fordelt på virksomhedsstørrelseii og konstaterer følgende:  
 

• Ser man på hvor meget beskæftigelse der er i store virksomheder (100+ års-
værk), er der sket et fald på 2 pct. i perioden 2008 til 2016 (nyeste data) – i 
erhvervslivet som helhed var det 7 pct.  

• Ser vi på virksomhederiii i størrelsesordnen 10-19 ansatte er den samlede be-
skæftigelse derimod faldet 15 pct. fra 2008 til 2016 

• Også virksomheder med 20-99 ansatte har tilsyneladende haft nogle hårde år. 
I hvert fald kan vi konkludere, at den samlede beskæftigelse inden for virksom-
heder i denne størrelsesorden er faldet 12 pct.  

• Derimod er beskæftigelsen kun faldet med på 6 pct. fra 2008 til 2016 i smv’er 
med 0-9 ansatte, lidt bedre end erhvervslivet som helhed.  

• På den baggrund er det oplagt at konkludere, at det især er smv’erne – og navn-
lig de lidt større snarere end helt små smv’er – som er blevet hårdt ramt af kri-
sen.  

• Omvendt har der de sidste par år været fremgang for alle virksomheder på tværs 
af størrelseskategorier, men meget beskeden blandt de helt små, og klart størst 
blandt de store.  

• I forhold til ovenstående bør det generelt erindres, at nogle brancher har mere 
tradition for flere små virksomheder end andre. Derfor afspejler forskellene 
også i et vist omfang indirekte branche-forskelle.   
   

Figur 1: Beskæftigelsesudvikling i danske virksomheder, 2008 til 2016 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Anm.: Tallene er opgjort i antal årsværk  

 

Af: Analysechef Malthe Munkøe. Udgivelsestidspunkt: oktober 2018 
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Den nedenstående figur viser denne udvikling mere detaljeret. Som det ses har nedgan-
gen i den samlede beskæftigelse i de helt små virksomheder ikke været så stor i krise-
årene, mens virksomheder med 20-99 ansatte oplevede den mest voldsomme nedgang. 
Omvendt voksede beskæftigelsen i denne størrelseskategori allerede i 2011, og har op-
levet fremgang siden, mens virksomheder med 10-19 ansatte samlet set oplevede en 
gradvis nedgang i beskæftigelsen helt frem til 2013. Det lader derved til, at virksomheder 
med 0-9 ansatte årsværk ikke oplevede de samme negative konsekvenser af krisen, men 
omvendt også har haft en ujævn, men generel negativ udvikling over væsentligt længere 
tid.  
   

Figur 2: Antal årsværk i danske virksomheder. Indeks 2008 = 100 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Anm.: Tallene er opgjort i antal årsværk 
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Zoomer vi ind på de seneste to år (vi har data for), 2014 til 2016, skete der en stigning i 
alle størrelseskategorier af virksomheder. Stigningen var dog klart størst inden for store 
virksomheder med 100+ årsværk (+5,8 pct.), og næststørst blandt de større (20-99 års-
værk) smv’er. Derimod har der praktisk taget ikke været nogen vækst i den samlede be-
skæftigelse inden for kategorien af helt små (under 10 årsværk). Det afspejler, jf. figur 2 
ovenfor, at denne kategori oplevede et fald helt frem til 2015, og først i 2016 fik gang i 
væksten, mens andre typer virksomheder hurtigere kom i gang med en genopretning ef-
ter krisen. 
   

Figur 3: Beskæftigelsesudvikling i danske virksomheder, 2014 til 2016 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Anm.: Tallene er opgjort i antal årsværk 
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Udviklingen over det seneste årti har indebåret en række forskydninger i den danske 
erhvervsstruktur. Selvom alle størrelser virksomheder blev ramt af krisen, har effekten 
ikke været jævn, som vist ovenfor. 
 
De store (100+ årsværk) virksomheder er vokset fra at udgøre 41,4 pct. til 43,2 pct. af 
den samlede beskæftigelse (de udgør fortsat under 1 pct. af antallet af firmaer), mens 
beskæftigelsen inden for virksomheder med 10-19 ansatte er faldet fra 10,1 til 9,2 pct. 
Antallet af beskæftigede inden for små smv’er med 0-9 ansatte er faldet 0,2 procentpo-
int, og antallet inden for smv’er med 20-99 årsværk er faldet med 0,9 procentpoint.  
 
Med andre ord: de store virksomheder fylder relativt set mere end i 2008, de helt små 
fylder omtrent det samme, mens smv’er med 10-99 årsværk fylder mindre i den danske 
erhvervsstruktur i dag end tidligere. 
   

Figur 4: 
Beskæftigelsen i danske virksomheder fordelt på virksomhedsstørrelse, 
2008 (inderste ring) og 2016 (yderste ring) 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  Anm.: Tallene er opgjort i antal årsværk 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 12. oktober.   
 
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 analysechef Malthe Munkøe på 
mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510 
 
Noter  
 
 
 

i Vi har generelt brugt Danmarks Statistiks terminologi og størrelsesinddeling. Denne opgørelse er i årsværk. Det 

bemærkes, at man ofte opererer med andre intervaller når man taler smv’er, men vi vurderer alligevel at Dan-

marks Statistiks tal er meget interessante også i relation til diskussionen om smv’er.  

ii Det er en velkendt problemstilling, at en væsentlig del smv’er er dele af eller ejes af danske eller internationale 

koncerner. Vi har taget udgangspunkt i den offentligt tilgængelige statistik, men bemærker, at det er vigtigt at 

holde sig disse sammenhænge for øje: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAna-

lyse.aspx?cid=27867 Det drejer sig om en stor andel af smv’erne, om end de fleste koncernrelationer er til kon-

cerner, der er på under 250 beskæftigede: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27971  

iii Strengt taget ser vi på hvor meget beskæftigelse, der er i de forskellige virksomhedsstørrelses-kategorier. Virk-

somheder vil over perioden kunne flytte sig imellem kategorier. Eksempelvis kan en mellemstor virksomhed 

med 20-99 ansatte have haft fremgang og være kommet over tærsklen til 100+ kategorien, eller tilbagegang og 

være dykket ned under tærsklen. Det er nærliggende på baggrund af tallene at konkludere noget om, hvordan 

det er gået for små, mellemstore og store virksomheder i perioden. Strengt taget kan man ikke det, idet der så 

ikke tages højde for, at virksomheder kan have flyttet sig imellem størrelseskategorierne. I praksis er det dog 

næppe en dårlig antagelse, at tallene også siger noget om, hvordan virksomheder af forskellige størrelser ge-

nerelt har klaret de senere år. Som nævnt i teksten understreges det, at studiet ikke tager højde for de bran-

cheforskelle, der vil være på tværs af størrelseskategorier 

NOTER 
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