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De første ansatte i startup-virksomheden er vigtige for den frem-
tidige væksti 

Ansætter man de rette personer som de første i en startup, kan det få væsentlig betyd-
ning for den efterfølgende vækst, eller mangel på samme, i virksomheden. 
 
Der har længe været et stort fokus på iværksættere, der formår at skabe en stor succes 
og derved skabe vækst og arbejdspladser, eller udvikle nye tilbud og produkter som kun-
derne vil sætte stor pris på. Imidlertid har der været langt mindre opmærksomhed om-
kring hvem iværksætterne ansætter til at hjælpe sig med at opnå denne succes.  
 
I langt de fleste startups udgør den eller de første ansatte en stor procentdel af de sam-
lede ressourcer, og forskellen på at ansætte den eller de rigtige, som kan bidrage med 
nye kompetencer der hjælper virksomheden med at vokse eller konsolidere sig, og ud-
vikle den rette kultur og organisatoriske procedurer, eller den eller de forkerte som ikke 
fungerer i stillingen og bremser virksomhedens udvikling, kan være afgørende for mange 
unge virksomheder. Nogle kan endda blive en slags ”løjtnanter” for iværksætteren, der 
hjælper med at få lagt den rette kurs for den nye virksomhed.  
 
I en tid med mangel på arbejdskraft bliver det stadigt vanskeligere for iværksættervirk-
somheder at kunne rekruttere gode medarbejdere, når de skal igangsætte deres startup. 
Ligesom vi har set med iværksætteri generelt kræver det at tage et job i en nystartet 
virksomhed imidlertid ofte en særlig risikovillighed, fordi gevinsterne kan være store hvis 
man er med fra start og det går godt, men der også kan være større risiko for at det ikke 
går end i et typisk lønmodtagerjob. Derfor påvirkes de lovende startups, som tør tage en 
chance og sigte højt, ofte særligt hårdt af arbejdskraft-mangel. Og derved rammer ar-
bejdskraftmanglen direkte det iværksætter-vækstlag, som ellers typisk er meget vigtigt 
for at generere innovative nye ideer, være først til at gribe nye idéer eller teknologier som 
man har iagttaget i udlandet, og i øvrigt skabe vækst.  
 
Denne analyse præsenterer et større mikrodatastudie af de første ansatte i startups. 
Som beskrevet udførligt i metodeafsnittet nedenfor er analysen baseret på mikroøkono-
miske analyser af registerdata i Danmarks Statistiks Forskerordning.  
 
I dette notat ser vi nærmere på tre spørgsmål:  
 

• Hvem er de første ansatte i startup-virksomhederne? Hvilke sociodemografiske 
baggrunde mv. er særligt over/underrepræsenterede? 

 
• Har det ændret sig over tid, hvem der især ansættes som de første ansatte i 

startups 
 

• Hvilken betydning har de første ansatte for iværksættervirksomhedens efter-
følgende vækst? Hvilke baggrundskarakteristika er forbundet med højere vækst 
i virksomheden de efterfølgende år?  
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Hvem er de første ansatte?  

I det følgende viser vi deskriptivt, hvem der er de første ansatte som er blevet ansat i en 
startup, fordelt på relevante baggrundsvariable. Vi viser fordelingen for alle, der blev an-
sat i en startup i perioden 2008 til 2013. Senere viser vi, hvorvidt dette har ændret sig 
over tid.  
 
Ser vi på hvem de første ansatte i startup-virksomheder er, kan vi for det første konsta-
tere, at de er yngre end folk i beskæftigelse generelt set. Som vist i figur 1 er det eksem-
pelvis 16 pct. som er mellem 20 og 24 år, mod kun ca. 8 pct. når man betragter samtlige 
beskæftigede, mens det omvendt kun er 4 pct. som er 60+, mod hver tiende blandt alle 
beskæftigede. 
   

Figur 1: 
Aldersfordeling for de første ansatte i iværksættervirksomheder sammen-
lignet med alle beskæftigede 

 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik.  

Anm.: Uoplyst ikke vist 
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Mænd er i høj grad overrepræsenterede i forhold til kvinder, når man ser på hvem de 
første ansatte i startups er. Kvinder er dog generelt underrepræsenterede i den private 
sektor, så i det lys er forskellen ikke markant.   
   

Figur 2: 
Kønsfordeling for de første ansatte i iværksættervirksomheder sammen-
lignet med alle beskæftigede 

 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik.  

Anm.: Uoplyst ikke vist 
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Samlet set har de første ansatte i startups et lavere uddannelsesniveau end samtlige 
beskæftigede i alt. Andelen som har ”uoplyst” og ”grundskole” er noget højere, mens 
personer med videregående uddannelser udgør en væsentlig lavere andel. Tilsammen 
udgør personer med videregående uddannelse 33 pct. af alle beskæftigede, men kun 18 
pct. af de første ansatte. Når nogle har en uoplyst uddannelsesbaggrund vil det typisk 
betyde, at personen er indvandret, idet Danmarks Statistik ikke systematisk registrerer 
en bestemt uddannelsesbaggrund fra udlandet.   
   

Figur 3: 
Uddannelsesbaggrund for de første ansatte i iværksættervirksomheder 
sammenlignet med alle beskæftigede 

 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik.  
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Ser vi på, hvor de første ansatte arbejdede året før de kom ind i den pågældende startup, 
var det blot 6 pct. som havde job i den offentlige sektor. Til sammenligning er det om-
kring hver tredje af alle beskæftigede, der arbejder i den offentlige sektor. Det er altså 
klart at de privatansatte er overrepræsenterede; omvendt kan man sige, at de fleste job-
skifter sker inden for en bestemt sektor, altså inden for hhv. den offentlige eller private 
sektor, snarere end på tværs, så i den forstand er det ikke givet, at det er så bemærkel-
sesværdigt; tager man en gennemsnitlig virksomhed vil de fleste af ansættelserne for-
mentlig også komme fra andre private virksomheder, snarere end det offentlige, da der 
både i forhold til interesser og erfaringer/kompetencer kan være større match inden for 
en sektor. 
   

Figur 4: 
De første ansatte i iværksættervirksomheders beskæftigelse 1 år inden 
deres ansættelse i iværksættervirksomheden fordelt over sektor 

 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik. 
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Ser vi på de første ansattes oprindelsesland er det 81 pct. som er fra Danmark, mod 90 
pct. på det samlede arbejdsmarked. De første ansatte i iværksættervirksomheder er 
altså i højere grad ikke danskere.  
   

Figur 5: 
De første ansatte i iværksættervirksomheders oprindelsesland sammen-
lignet med alle beskæftigede 

 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik. 
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Det er velkendt, at forskellige kulturelle faktorer såvel som personlige præferencer for 
forskellige forhold i arbejdslivet kan have stor betydning for, hvorvidt personer ønsker 
at forfølge en iværksætterkarriere. Ser vi på de første ansattes baggrund er det ikke så-
dan, at det er meget udbredt at forældrene har været selvstændige, jf. nedenstående 
figur. Resultaterne skal dog ses i lyset af, at en del har forældre, der er gået på pension, 
og derfor figurerer som ”uden for arbejdsstyrken”.  
   

Figur 6: 
De første ansatte i iværksættervirksomheders forældres baggrund 8 år in-
den deres ansættelse i iværksættervirksomheden 

 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik. 

Note: Figuren summer ikke til 100%, da en person kan indgå flere steder, fx kan samme person både have haft 

mindst en forælder der var selvstændig, mindst en forælder der var i arbejde, og tilsammen to forældre der var i 

arbejde. Den relativt høje andel for hvem begge forældre er uden for arbejdsstyrken afspejler, at mange har nået 
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De første ansatte i startups kommer typisk fra gennemsnitlige lønniveauer, der ligger 
under arbejdsmarkedet som helhed. Hver fjerde havde således under 100.000 kr. årligt, 
hvilket må være studiejob, deltidsjob eller udtryk for, at de ikke var i beskæftigelse og 
derfor ikke fik lønindkomst i alle årets måneder. Figuren er for sammenlignelighedens 
skyld vist fraregnet personer, der ikke havde et oplyst lønindkomstniveau i nationale 
statistiske registre. Det skyldes typisk, at personen er indvandret fra udlandet, og derfor 
ikke har er registreret med en indkomstoplysning året før, de kom ind i den nystartede 
virksomhed. Når mange ikke har lønindkomst skyldes det givetvis, at de var studerende 
eller arbejdsløse året før de kom ind i startup-virksomheden. I øvrigt skal man huske, at 
tallene afspejler at de første ansatte i startups typisk er yngre og mindre veluddannede 
jf. ovenstående figurer, så lønforskellene forekommer umiddelbart forventelige.  
   

Figur 7: 
De første ansatte i iværksættervirksomheders løn 1 år inden deres ansæt-
telse i iværksættervirksomheden 

 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik.  

Anm.: Bredt lønbegreb. Der er set bort fra personer der har ”uoplyst”.  
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Ser vi på hvilke brancher, personerne kommer fra, fylder engrossektoren, bygge- og an-
læg, og overnatning/restaurationer relativt meget. Tilsammen har over halvdelen af de 
første ansatte i iværksættervirksomhederne været i disse brancher et år før de kom til 
den nystartede virksomhed (der ses bort fra personer som ikke var i beskæftigelse et år 
før). Det afspejler givetvis, at det er brancher med tradition for mange nystartede virk-
somheder, så det kan være et mere naturligt skifte navnlig i fx håndværker- og restaura-
tionsbrancherne. 
   

Figur 8: 
De første ansatte i iværksættervirksomheders beskæftigelse 1 år inden 
deres ansættelse i iværksættervirksomheden afhængigt af branche 

 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik.  

Note: Fordelingen er kun vist for personer, som var i beskæftigelse året før, de kom ind i den nystartede virksom-

hed. Der er set bort fra landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding, der opfattes som for atypiske til at de bør 
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23%

16%

15%

10%

8%

8%

5%

4%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

0%

G Engroshandel og detailhandel; reparation af
motorkøretøjer og motorcykler

F Bygge- og anlægsvirksomhed

I Overnatningsfaciliteter og
restaurationsvirksomhed

M Liberale, videnskabelige og tekniske
tjenesteydelser

N Administrative tjenesteydelser og
hjælpetjenester

J Information og kommunikation

C Fremstillingsvirksomhed

H Transport og godshåndtering

L Fast ejendom

R Kultur, forlystelser og sport

S Andre serviceydelser

Q Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

K Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

Forsyning og Råstofindvinding (E+D)

P Undervisning

X Ikke oplyst



 

/ Dansk Erhverv – analyse, økonomi, baggrund   •   februar 2019 10 

Ændringer over tid 

Ser vi på hvem der i perioden 2008 til 2013 (som er den tidsperiode vi har tilgængelig 
data for) blev ansat som de første i startups, er der sket en række mindre forskydninger. 
Det kan være vanskeligt at afklare, om der er tale om tilfældige udsving over en trods alt 
relativt kort tidsperiode, eller nogle midlertidige forskydninger formentlig især drevet af 
den finansielle krise, der trak tydelige spor igennem dansk økonomi i denne periode, 
eller der er tale en om mere varig trend. Derfor bør man være varsom med at drage nogle 
entydige konklusioner omkring ændringer på baggrund af de viste data. 
 
Vi kan dog konstatere, der har været nogle forskydninger i forhold til det gennemsnitlige 
lønniveau for  personer, før de kom ind i en startup. Fra 2009 (hvor finanskrisen for alvor 
ramte dansk økonomi med stor styrke) til 2012 er der sket et fald. I 2013 ser denne trend 
ud til at være brudt. Det tyder med andre ord på, at krisen medførte, at de første ansatte 
som kom ind i startups kom fra stillinger med et lavere lønniveau.   
 
Det kan umiddelbart forekomme at være en kontraintuitiv konklusion; man kunne have 
forventet, at krisen havde ført til et større antal afskedigelser, således at den ”pool” af 
ledige, som startups rekrutterer deres nyansatte fra, var større og startups derfor alt an-
det lige havde bedre mulighed for at hyre personer der havde haft et højere lønniveau 
tidligere, og derfor alt andet lige må formodes at være dygtigere. Der kan dog peges på 
andre effekter samtidig, herunder at flere måske var arbejdsløse i en længere periode og 
derfor blev registreret som ikke havende lønindkomst året før de kom ind i en startup, 
samt at krisen måske har fået mange personer som sad i forholdsvis trygge lønmodta-
gerjobs, til at afholde sig fra at tage job i en startup-virksomhed, som de ville have været 
tiltrukket af i bedre økonomiske tider.  
   

Tabel 1: 
Udviklingen i de første ansatte er i iværksættervirksomheders gennem-
snitsløn (løbende priser) og medianløn, 2008-2013 

 2008 2009 2010  2011 2012 2013 

De første ansatte 10.536      7.938 9.640      11.236      10.814      8.535      

Gennemsnitsløn 172.358      183.526      163.497      159.043      152.983      181.555      

Medianløn 130.279      133.436      100.414      85.325      80.162 115.380      

Alle 
        
2.844.814      

               
2.725.724      

             
2.704.542      

           
2.698.418      

          
2.684.840      

        
2.693.948      

Gennemsnitsløn 
          
250.067      

                  
258.828      

               
266.891      

              
268.566      

             
273.705      

           
274.329      

Medianløn 
          
256.733      

                  
270.317      

               
273.436      

              
274.776      

             
280.354      

           
279.552      

 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik.  

Note: bredt lønbegreb 
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Der er sket en interessant og relativt markant forskydning over de seks år vi har data for 
i forhold til, hvilken baggrund de første ansatte i en iværksættervirksomhed havde. An-
delen som havde været arbejdsløse 1 år før de kom ind i startup-virksomheden steg, gi-
vetvis som en konsekvens af finanskrisen, fra 3 pct. i 2008 til 9 pct. i 2010. Det er siden 
faldet til 7 pct. i 2013. Andelen som var uden for arbejdsstyrken (fx studerende, samt 
personer, som ikke modtog arbejdsløshedsunderstøttelse, typisk hvis de lever af egen 
eller partners formue), steg tilsvarende fra 14 pct. i 2008 til 19 pct. i 2012, og senest 17 
pct. i 2013. Tilsvarende er andelen, som var lønmodtagere, faldet fra 73 pct. i 2008 til 
senest 67 pct. i 2013, efter at have været nede på 64 pct. i kriseårene 2010 og 2011. Der 
kan også have været en effekt af ændringer på det arbejdsmarkedspolitiske områder i 
forhold til arbejdsløshed mv. i perioden som kan have øget nogle arbejdsløses søgein-
tensitet.  
    

Tabel 2: 
Udviklingen i de første ansatte i iværksættervirksomheders baggrund 1 år 
inden deres ansættelse i iværksættervirksomheden, 2008-2013 

 2008 2009 2010  2011 2012 2013 

Arbejdsløse 3% 5% 9% 8% 8% 7% 

Lønmodtagere 73% 69% 64% 64% 63% 67% 

Selvstændige 5% 6% 7% 6% 7% 6% 

Udenfor arbejdsstyrken* 14% 16% 17% 18% 19% 17% 

Ikke oplyst 5% 3% 3% 3% 4% 4% 

I alt  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik.  

*Herunder studerende 
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Ser vi på forskydninger i aldersfordelingen kan vi konstatere, at der er en svag tendens i 
retning af, at de første ansatte i startupvirksomhederne er ældre end tidligere. Det er 
således en lidt lavere andel som var mellem 15 og 24 år i 2013 end tilbage i 2008. Lige-
ledes er andelen, som er 30-44 år, en smule lavere, mens andelen som er i halvtredserne 
er tilsvarende højere. Der er dog tale om meget små forskydninger som sagtens kan være 
tilfældige.   
   

Tabel 3: 
Udviklingen i de første ansatte i iværksættervirksomheders aldersforde-
ling, 2008-2013 

 2008 2009 2010  2011 2012 2013 

15-19 11% 10% 10% 11% 10% 9% 

20-24 14% 14% 15% 16% 16% 15% 

25-29 14% 13% 13% 13% 14% 14% 

30-34 13% 13% 12% 12% 12% 12% 

35-39 13% 12% 12% 11% 11% 11% 

40-44 11% 11% 11% 10% 10% 10% 

45-49 7% 8% 8% 9% 9% 9% 

50-54 5% 6% 6% 6% 6% 7% 

55-59 4% 4% 4% 4% 4% 5% 

60+ 4% 4% 4% 4% 4% 3% 

Ikke oplyst  5% 5% 4% 4% 5% 5% 

I alt  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik.  

 
  



 

/ Dansk Erhverv – analyse, økonomi, baggrund   •   februar 2019 13 

Ser vi på uddannelsesbaggrund er det svært at pege på et entydigt billede; en lidt mindre 
andel havde grundskoleuddannelse i 2013 end i 2008, men tilsvarende flere havde ikke 
oplyst uddannelsesbaggrund (hvilket som nævnt typisk vil være indvandrede personer, 
da Danmarks Statistik ikke systematisk har indsamlet uddannelsesoplysninger på ud-
lændinge). Lidt færre havde erhvervsfaglig baggrund, mens flere havde en almengymna-
sial, bachelor eller lang videregående uddannelse som uddannelsesbaggrund. Igen er 
forskydningerne dog meget små. 
   

Tabel 4: 
Udviklingen i de første ansatte er i iværksættervirksomheders uddannel-
sesbaggrund, 2008-2013 

 2008 2009 2010  2011 2012 2013 

Grundskole 29% 28% 28% 28% 29% 26% 

Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb 35% 34% 35% 33% 32% 33% 

Erhvervsgymnasiale uddannelser 4% 4% 4% 4% 3% 4% 

Almengymnasiale uddannelser 7% 8% 8% 8% 8% 9% 

Korte videregående uddannelser 4% 5% 5% 5% 5% 5% 

Mellemlange videregående uddannelser 6% 6% 6% 6% 5% 5% 

Bachelor 2% 3% 2% 3% 3% 3% 

Lange videregående uddannelser 5% 5% 5% 5% 5% 6% 

Ikke oplyst 8% 7% 8% 9% 10% 11% 

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik.  
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Ser vi på hvad de første ansatte i iværksættervirksomhedernes baggrund var i forhold til 
oprindelsesland, var det i 2008 og 2009 hhv. 86 pct. og 87 pct. der var fra Danmark, mod 
82 pct. i 2011, 2012 og 81 pct. i 2013. Det kunne tyde på, at det er blevet mere udbredt 
for ikke-danskere at få job som de første ansatte i danske startups.  
   

Tabel 5: 
Udviklingen i de første ansatte er i iværksættervirksomheders oprindel-
sesland, 2008-2013 

 2008 2009 2010  2011 2012 2013 

Danmark 86% 87% 84% 82% 82% 81% 

EU-28 2% 3% 3% 4% 4% 4% 

Europa udenfor EU-28 2% 2% 3% 3% 3% 3% 

Øvrige 4% 4% 5% 6% 6% 6% 

Ikke oplyst 5% 5% 4% 4% 5% 5% 

I alt  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik.  
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Ovenfor konstaterede vi at andelen som var mænd var noget højere end kvinder, men at 
det formentlig blot afspejlede at der generelt er flere mænd ansat i den private sektor. 
Dette har ikke forskudt sig markant over tid; dog var det 63 pct. som var mænd i 2008, 
mod 65 pct. i 2013.  
   

Figur 9: 
Udviklingen i de første ansatte er i iværksættervirksomheders kønsforde-
ling, 2008-2013 

 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik.  

Anm.: Data er vist fraregnet ”uoplyste”, som typisk vil forekomme hvis nogle er for kort tid i Danmark til, at det 

når at blive registreret i alle relevante registre, således at der ikke kan findes en match i forhold til køn 
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Som allerede vist havde langt de fleste en privatsektorbaggrund (givet ved deres ansæt-
telse et år før, de kom ind in en startup), og dette er blevet endnu mere udtalt over tid. I 
2008 var det 92 pct., og i 2013 hele 94 pct. Der ses her bort fra dem, som 1 år før de fik 
ansættelse i en startup ikke var i beskæftigelse.  
   

Figur 10: 
Udvikling i, hvilket sektor de første ansatte i iværksættervirksomheden 
kom fra fordelt på sektor, 2008-2013 

 

Kilde: Registerdata-analyse på baggrund af Danmarks Statistik.  

Note: Fordelingen er kun vist for personer, som var i beskæftigelse året før, de kom ind i den nystartede virksom-

hed 
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8% 7% 7% 6% 6% 6%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Privat Offentlig
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Hvilke første ansatte bidrager mest til vækst?  

Er det at ansætte nogle ”typer” første ansatte frem for andre i startups forbundet med 
højere eller lavere efterfølgende vækst i en startup? Hvem er den eller de ”rigtige” at 
ansætte? Dette kan vi naturligvis ikke besvare endegyldigt med denne analyse, da det 
også afhænger af de konkrete omstændigheder i virksomheden og den enkeltes person-
lighed, evner og så fremdeles. I én revisionsvirksomhed kan der være enormt stort behov 
for at få en sekretær ind som den første ansatte for at få et ordentligt organisatorisk 
setup og aflaste founderen, i en anden kan der være mere brug for en revisor mere med 
særlige kompetencer, og så videre. Men vi kan se samlet på det ud fra gennemsnitlige 
alt-andet-lige betragtninger. Når vi ser på samtlige startups og samtlige af de første an-
satte i perioden 2008 til 2013, er der nogle mønstre, der træder frem.  
 
Vi belyser dette ved hjælp af forskellige statistiske teknikker. For læsere, der ikke er 
trænet i brug af regressionsanalyse, er nedenstående tabel en læsevejledning, der op-
summerer resultaterne. For læsere med mere statistisk interesse er de konkrete regres-
sionsoutputs vist og kommenteret nedenfor. 
   

Tabel 1: Opsummering 

Variabel Effekt 

Løn et år før man kom-

mer ind i en startup 

Jo højere løn personen havde et år før, jo større bliver væksten i omsætning og 

beskæftigelse efterfølgende alt andet lige i virksomheden 

Alder (der giver en indi-

kator for erfaring) 

At være ældre snarere end yngre indebærer alt andet lige højere efterfølgende 

omsætningsvækst i virksomhedenii 

Man er lønmodtager et år 

før man kommer ind i en 

startup 

Alt andet lige er omsætnings- og beskæftigelsesvæksten højere efterfølgende, 

når man ansætter en person, der var lønmodtager snarere end arbejdsløs 1 år 

før man kom til iværksættervirksomheden 

Man er ikke i arbejds-

styrken (fx studerende) 

et år før man kommer ind 

i en startup 

Alt andet lige er den efterfølgende beskæftigelsesvækst lavere når man ansæt-

ter en person, der var uden for arbejdsstyrken 1 år før, set i forhold til en person 

der var arbejdsløs 

Køn At ansætte mandlige først ansatte indebærer alt andet lige en mere positiv ef-

terfølgende beskæftigelses- og omsætningsvækst i virksomheden 

Man er indvandrer Alt andet lige er den efterfølgende omsætnings- og beskæftigelsesvækst lavere 

hvis man ansætter en indvandrer 

Man er efterkommer Alt andet lige er væksten lavere, hvis den man ansætter er efterkommer af ind-

vandrere  

Uddannelse Det meste af effekten opsamles allerede i løn et år før man kommer ind i en 

startup, så der er i de fleste tilfælde ikke yderligere effekt udover, hvad der lig-

ger indirekte ved at uddannelsen påvirker lønniveauetiii 
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Vi anvender en regressionsmodel, hvor den afhængige variabel er væksten i virksomhe-
den fra startåret og tre år frem. Konkret ser vi som afhængig variabel på dels beskæfti-
gelse (årsværk) og dels omsætning i virksomheden. Den afhængige variabel gennemgår 
en logaritmisk transformation, således at vi kan fortolke resultaterne som effekten på 
den procentvise vækst fra startår til tre år senere. Dette betyder også, at forskelle i virk-
somhedens størrelse indirekte håndteres ved at vi ser på den relative procentvise æn-
dring.  
 
Som uafhængige variable kontrollerer vi for virksomhedens branche, geografiske region 
og startår. Førstnævnte er vigtigt eftersom virksomheder, der starter op i brancher der 
samlet set gennemgår en mere positiv udvikling, vil have bedre vækstbetingelser uanset 
den enkelte startup og dens første ansatte. Sidstnævnte er vigtigt, da virksomheder der 
starter op i år hvor økonomien er særlig dårlig har dårligere vækstbetingelser uanset den 
enkelte startup og dens første ansatte. Kontrollen for region er ligeledes væsentlig, fordi 
nogle regioner har mindre gunstig økonomisk vækst end andre, mens især Hovedstaden 
skiller sig positivt ud, så ud fra en formodning om at en del virksomheder vil hente deres 
første kunder inden for et geografisk nærområde vil geografisk placering påvirke de ef-
terfølgende vækstmuligheder uagtet hvem man ansætter som de første. 
 
De teoretisk set interessante uafhængige variable knytter sig til den enkelte første an-
satte snarere end til virksomheden. Vi indfører som uafhængige variable deres alder, 
hvorvidt de har en indvandrer/efterkommerbaggrund, deres køn, deres højest fuldførte 
uddannelsestrin, og deres baggrund og lønindkomst et år før de kom ind i startuppen. 
Dette giver os det bedst mulige grundlag, ud fra det data der eksisterer, til at måle hvilke 
effekter det har at ansætte forskellige ”typer” som de første ansatte. Vi er især interes-
serede i, om det har nogen positiv effekt at komme med et højere indkomstniveau og/el-
ler uddannelsesniveau, eftersom det synes at være den stærkeste proxy for en første 
ansats kvalitet (der er imidlertid klar multikollinearitet mellem disse to, og som det frem-
går nedenfor er effekterne for uddannelsesdummies generelt insignifikante, når lønni-
veau allerede er i modellen, navnlig sammen med alder som fungerer som en yderligere 
proxy for anciennitet/erfaring). Med andre ord: har det en effekt, og i givet fald hvor stor 
er denne effekt, ved at ansætte særligt dygtige personer som den eller de første ansatte 
i en nystartet virksomhed? 
 
Vi kører først en normal OLS regressionsmodel, der giver den simpleste analyse af data-
sammenhængene. Vi kører desuden en random effects model, som tillader intercept at 
variere mellem virksomhederne. Endelig kører vi en multilevel model, der tillader hæld-
ningen at variere afhængig af en virksomheds branche, startår og region (jf. beskrivelse 
af modellerne i bilag). Disse tre forskellige modelformuleringer belyser altså sammen-
hængene mellem den afhængige variabel – virksomhedens vækst – og forklaringsvariab-
lene på forskellig vis. Modellerne giver dog nogenlunde enslydende resultater (jf. de to 
nedenstående tabeller), hvilket understøtter, at vores data ikke lider under nogle af de 
klassiske udfordringer, der giver problemer i en OLS opstillingiv. I princippet opfatter vi 
multilevel- og random effects modellerne som mere præcise, men af hensyn til tilgæn-
geligheden forekommer det ikke urimeligt at benytte de simplere OLS resultater, som 
mange læsere vil have fået træning inden for. Dette er navnlig relevant, da koefficienter 
i en multilevel output ikke har nogen simpel fortolkning. En nærmere beskrivelse af de 
tre modeller fremgår som bilag nedenfor.  
 
Ser vi først på resultaterne fsva. virksomhedens omsætnings-udvikling får vi det neden-
stående regressionsoutput:  
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Tabel 2: Omsætning  

  OLS Random effekts Multilevel model 

Socioøkonomisk status 

1 år før (arbejdsløs er 

baseline) 

- - - 

Kommer fra lønmodta-

gejob 1 år før 

0,163*** 0,160*** 0,161*** 

Kommer fra selvstæn-

dig 1 år før 

0,0510* 0,041 0,046 

Udenfor arbejdsstyr-

ken 1 år før 

-0,042 -0,047* -0,044 

Lønindkomst året før – 

i tusinde kroner 

0,0005754*** 0,000545*** 0,0005605*** 

Alder 0,001** 0,001** 0,001** 

Køn (kvinde relativt til 

mand) 

-0,064*** -0,063*** -0,0624*** 

Herkomst (dansk er 

baseline) 

- - - 

Indvandrer* -0,034 -0,028 -0,0298121 

Efterkommer* -0,148*** -0,132*** -0,137*** 

Uddannelse (Grund-

skole er baseline) 

- - - 

Almengymnasial -0,025 -0,047 -0,027 

Bachelor -0,027 -0,081 -0,052 

Erhvervsuddannelse 0,040** 0,045 0,050* 

Erhvervsgymnasial ud-

dannelse 

0,024 0,001 0,019 

KVU -0,033 -0,046 -0,034 

MVU -0,073** -0,075 -0,068* 

LVU 0,008 -0,068 -0,034 

R^2 0,09 0,09 n/a 
 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Note: Signifikantniveau: *0,1, ** 0,05, *** 0,01. Konstantled, branche, region, startår er ikke vist. Den afhængige 

variabel er logaritmiseret 
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Tabel 3: Beskæftigelse (årsværk) 

  OLS Random effekts Multilevel model 

Socioøkonomisk status 

1 år før (arbejdsløs er 

baseline) 

- - - 

Kommer fra lønmodta-

gejob 1 år før 

0,148*** 0,144*** 0,145*** 

Kommer fra selvstæn-

dig 1 år før 

0,002 -0,008 -0,003 

Uden for arbejdsstyr-

ken 1 år før 

-0,109*** -0,108*** -0,108*** 

Lønindkomst 1 år før  0,0003474*** 0,0003322*** 0,0003399*** 

Alder -0,0002248 -0,0001196 -0,0002149 

Køn (kvinde relativt til 

mand) 

-0,0031044 -0,0084035 -0,0064201 

Herkomst (dansk er 

baseline) 

- - - 

Indvandrer* -0,062*** -0,060*** -0,061*** 

Efterkommer* -0,129*** -0,123*** -0,125*** 

Uddannelse (Grund-

skole er baseline) 

- - - 

Almengymnasial -0,023 -0,031 -0,025 

Bachelor -0,056 -0,074 -0,065 

Erhvervsuddannelse 0,056*** 0,057* 0,058** 

Erhvervsgymnasial ud-

dannelse 

0,003 -0,02 -0,007 

KVU -0,019 0,001 -0,009 

MVU -0,074*** -0,073* -0,076** 

LVU -0,014 -0,063 -0,044 

R^2 0,09 0,09 n/a[i] 
 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Note: Signifikantniveau: *0,1, ** 0,05, *** 0,01. Konstantled, branche, region, startår er ikke vist. Den afhængige 

variabel er logaritmiseret 

 
Lader vi i stedet beskæftigelse (opgjort i årsværk) være den afhængige variabel i stedet 
for omsætning er alder ikke længere signifikant, mens det ikke at være i arbejde 1 år 
forud for at komme ind i en startup er højsignifikant, ligesom det at være indvandrer er 
det: 
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Resultaterne viser, at det har betydning hvem man ansætter som de første i en virksom-
hed. Mange af de viste variable er signifikante på konventionelle signifikansniveauer.  
 
I en vis forstand er det, overordnet anskuet, selvfølgelig en indlysende konklusion: selv-
følgelig skal man hyre gode folk, og i sagens natur vil de første, man ansætter, udgøre 
en stor procentdel af en virksomheds arbejdsstyrke og derfor betyde meget for virksom-
hedens drift. Men vi kan se, at effekterne er ret klare – det gør en væsentlig forskel hvem 
man hyrer som den eller de første. Hyrer man eksempelvis en person, der 1 år før var 
lønmodtager, snarere end en person der året før var arbejdsløs, øger det alt andet holdt 
lige væksten i omsætningen de følgende tre år med i alt 16 pct. Og ansætter man en 
person med 10 pct. højere løn vil det ud fra modellen trods alt manifestere sig i en efter-
følgende omsætningsvækst i virksomheden som er over en halv procent højere end el-
lers. Det er trods alt en mulig væksteffekt, som vi kan gribe hvis iværksætterne kan få 
adgang til dygtige ansatte med de rette kompetencer – men som vi dog desværre risike-
rer at gå glip af, i takt med at manglen på arbejdskraft bliver et større problem.   
 
Dette er naturligvis ikke endegyldige lovmæssigheder, som iværksætteren altid kan stole 
på, men det er de sammenhænge, der er i data for de faktiske første ansatte i den ana-
lyserede periode, og det understreger, at der er forskel på om man får ansat nogle, der 
bidrager meget eller mindre til vækst.  
 
Nystartede virksomheder vil ofte tilbyde lavere løn og mindre jobsikkerhed end mere 
etablerede virksomheder, men kan måske tilbyde en anden arbejdsform og livsstil hvor 
man er med til at forme virksomheden og påvirke, om det bliver en succes. Det betyder 
også, at nystartede virksomheder ikke nødvendigvis altid har de bedste kort på hånden 
i forhold til hvem de kan tiltrække og rekruttere. Omvendt betyder det langtfra, at ny-
startede virksomheder slet ikke har nogle valg eller muligheder for at påvirke, hvem de 
får ind. De skal vælge, hvor mange ressourcer de prioriterer til løn relativt til andre inve-
steringer, såvel som hvor meget tid de investerer i ansættelses- og rekrutteringsforløb, 
hvor meget de investerer i helt praktiske ting som kan ligge nogle founders fjernt i en 
travl dagligdag såsom at formulere jobopslaget på en fyldestgørende vis, eller aktivt af-
søge markedet for mulige personer man kunne kontakte selv, og så videre. Kort sagt: det 
betaler sig så vidt det er muligt at få de rette hentet ind, og det er givetvis noget, nogle 
med fordel kan prioritere højere og vie mere opmærksomhed.  
 
Samtidig kan man bemærke – og det gælder for så vidt alle virksomheder, uanset om de 
er nystarterede eller ej – at det giver vækst og bedre bundlinje at kunne rekruttere gode 
folk. Vi oplever en voksende mangel på kvalificeret arbejdskraft, der både vil være til 
skade for vækstmulighederne i nye og etablerede virksomheder. Fra iværksættervirk-
somhedernes synspunkt er det desuden en udfordring, at mange foretrækker det sikre 
lønmodtagerjob over det usikre liv i en startup. På samme måde som med iværksætterne 
selv kan man derfor også overveje, om gevinsterne ved at vælge det mere risikable i til-
strækkelig grad kan svare sig, eller om fx skattesystemets indretning eller andre forhold 
i for høj grad reducerer lysten til at give sig i kast med livet i startups.  
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Afgrænsning af de første ansatte 

*Vi afgrænser de første ansatte som de første fire ansatte i en ny virksomhed.  

*Hvis der bliver ansat mere end fire personer på én gang, dvs. i samme måned, eksem-
pelvis hvis en virksomhed starter op med at ansatte en relativt stor arbejdsstyrke, defi-
neres de fire højestlønnede som de første ansatte.  

*Kun personer, der ansættes inden for et år efter virksomhedens startår, kan tælle med 
som de første ansatte. Det kan derfor forekomme, at nogle virksomheder har færre end 
fire første ansatte. I alt indgår 58.699 ”første ansatte” i analysen. 

*Man kunne også have lavet analysen med andre afgrænsninger, fx kun dén første an-
satte. Logikken ved at have flere er, at de første par ansættelser tilsammen  

 

Definition af nyetablerede virksomheder (startups) 

I udgangspunktet opfattes nyetablerede virksomheder som iværksætter/startup-virk-
somheder. I praksis ses det imidlertid relativt hyppigt, at nogle virksomheder eksempel-
vis etablerer nye cvr-numre til dele af deres forretning, eller at en virksomhed, der går 
konkurs, videreføres helt eller delvist under nyt cvr-nummer. Det er derfor velkendt, at 
det er vanskeligt præcist at afgrænse virksomheder, der reelt er startups. Derfor er ana-
lysen lavet på baggrund af Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase, der er det bedste 
bud på en sådan afgrænsning. Det følger af dette, at en ny virksomhed er et firma, der 
er nyregistreret for moms, som ikke før har været drevet af en anden ejer, i anden ejer-
form, under et andet firma eller af en personlig indehaver, der allerede er registret for 
momspligtige aktiviteter. De nye virksomheder er samtidig renset for nyregistreringer, 
som skyldes genstartere, omregistreringer, konkurser m.v. I henhold til den gamle 
Iværksætterdatabase omfattes en ny virksomhed af statistikken såfremt den nye virk-
somhed har en vis form for aktivitet 4 kvartaler efter etablering, dvs., at en ny virksom-
hed, som fx er momsregistreret i 4. kvartal af 2001 er kontrolleret frem til og med 3. 
kvartal 2002. I henhold til den nye Iværksætterdatabase er der først tale om en ny virk-
somhed, når og hvis virksomheden ligger inden for et nærmere angivet aktivitetsniveauv.  

Der findes data for virksomheder, der er nyetablerede startups perioden 2008 til 2013. 
Dette sammenkædes med, hvordan disse virksomheders efterfølgende vækstudvikling 
i forhold til omsætning, beskæftigelse og overskud de følgende tre år. For en virksom-
hed etableret i 2013 sammenholdes altså eksempelvis beskæftigelsen i 2013 med be-
skæftigelsen i 2016.  

 

Anvendte modeller 

Som skitseret anvender vi tre forskellige regressionsmodeller for at belyse sammen-
hængen mellem en virksomheds vækstudvikling og de første ansatte, de rekrutterer. De 
tre modeller er en OLS model, en random effects model, og en multilevel model. Neden-
for beskrives kort, hvad disse modeltyper indebærer (det vil desværre næppe være til-
gængeligt for personer uden statistiske forudsætninger og træning): 

OLS (ordinary least squares) regressionsmodellen har formen Y = α + β1 X1 … βn Xn + ε 
hvor den afhængige variabel er givet ved Y, α er intercept hvor regressionslinjen skærer 
andenaksen, de forskellige βX giver hver en koefficient for hver forklaringsvariabel, og 
ε er error term  
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Random effects regressionsmodellen har formen Y = μ + β1 X1 … βn Xn + U + ε hvor gen-
nemsnitsværdien for hele populationen (dvs. samtlige startups) er givet ved μ, de for-
skellige βX udgør hver koefficenterne for en forklaringsvariabel, og U er den særlige 
random effect for hver enkelt virksomhed (som er det der får lov at variere, i stedet for 
at være låst fast ved ét intercept som i OLS modellen), og ε er det samlede error term  

Multilevel regressionsmodellen er som navnet antyder en model med flere levels, hvilket 
vil sige at den på det første level har samme grundform som en almindelig OLS model, 
dvs. Yij = β0j + β1jn X1j + εij. Imidlertid modelleres det således, at β0j så varierer ud fra nogle 
forhold der modelleres som en selvstændig regressionslinje på det (eller de) næste le-
vel(s), ligesom hældningen β1jn ligeledes modelleres på et separat level. Derved får man 
en supplerende regressionslinje der etablerer de to parametre der ønskes modelleret 
på et andet level, dvs. at β0j = γ0+ γ1Wj+ μ0j (hvilket vil sige at intercept er givet ved dels 
et ”grand mean” γ0 som er det samme gennemsnit for alle virksomheder, og et parame-
ter γ1Wj som er det, man ønsker at modellere intercept som varierende efter, samt et 
error term for det, μ0j) og tilsvarende for slope der er givet ved et parameter som tilsva-
rende modelleres på level to, β1 = γ1 + μ1j (dvs. den generelle hældning γ1 som er fælles 
og den ændring i hældning der gælder for hver virksomhed, μ1j ), dvs. at intercept og 
slope modelles som noget der ikke er ens for alle (som i en OLS hvor begge dele er låst 
fast for alle observationer), men varierer afhængig af noget der modelleres på et yderli-
gere level, hvor vi her altså har branche, startår og region. 

 

 

 

 

i Analysen er lavet i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og med input fra firmaet Damvad Analytics.  

ii Sammenhængen med alder er ikke nødvendigvis strengt lineær, men det er heller ikke en dårlig modellering  

iii Uddannelseseffekterne er vist i regressionsoutput, hvor hver uddannelse er modelleret som en dummy med 

grundskole som baseline. Dvs. der testes for hvordan det at have et bestemt uddannelsestrin adskiller sig fra 

at have grundskoleuddannelse. Deri ligger, at der kunne være effekter når man sammenligner andre uddannel-

sestrin, som ikke fremgår klart. Overordnet set ser det dog ud til, at effekterne ved uddannelse typisk er insig-

nifikante, når man allerede har lønniveauet 1 år før i modellen, dvs. at effekterne af uddannelse er allerede ind-

fanget ved, at man får højere løn.  

iv Det er en bekymring, at det er vanskeligt at kontrollere for autokorrelation givet ved, at der er op til 4 ansatte i 

hver startup med i regressionen, som kan udvise en form for korrelation med hinanden. En OLS analyse base-

ret på kun dén første (evt. dén højestlønnede, hvis flere ansættes samme måned) viser dog stort set samme 

resultater.  

v Se statistikdokumentationen, https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/iva-

erksaetterdatabasen 
 

NOTER 
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