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Antallet af nyetablerede selskaber er både over niveauet fra før og under co-
rona. Antallet af nyetableringer i de seneste 12 måneder er 26 pct. højere end 
året før, og 2021 har i gennemsnit pr. måned budt på flere nyetableringer end 
både 2020 og 2019.  
 
Der har de seneste måneder været en stor stigning i antallet af 

nyetablerede selskaber sammenlignet med samme periode i 

årene inden.  

 

Nye tal fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) viser, at det 

samlede antal nyetablerede selskaber i Danmark er steget med 

26 pct. i perioden juli 2020 – juni 2021 sammenlignet med til-

svarende periode mellem 2019 og 2020. Samlet set er der i de 

seneste 12 måneder blevet etableret 33.285 nye selskaber, 

sammenlignet med blot 26.510 i perioden før.  

 

Coronapandemien lukkede Danmark ned i foråret 2020. Det 

skabte stor usikkerhed, hvilket gik ud over etableringsraten for 

danske selskaber. Den største forskel ses i marts, som i 2020 

var kendetegnet ved nedlukning af Danmark, mens der i marts 

2021 blev fremlagt en genåbningsplan for Danmark.  

 

Når vi ser på seneste kvartal, april - juni 2021, er vi oppe på 

2.855 nyetableringer om måneden i gennemsnit. Det er samme 

niveau som inden coronanedlukningen, hvor der i andet kvartal 

2019 blev etableret 2.891 nye selskaber om måneden. Under 

coronanedlukningen i 2020 var antallet blot 2.162 for perioden.  

 

I 2021 har der indtil videre i gennemsnit været 2.939 nyetable-

ringer om måneden. Det er højere end gennemsnittet for både 

2020 (2.430) og 2019 (2.669). Det viser, at danskernes iværk-

sættertrang er opadgående og at den nu ligger højere end før 

coronakrisen. 

 

Flere stifter virksomhed 
efter corona  

 

Udviklingen i antal 
nyetableringer 
 
KILDE:  
Dansk Erhverv på baggrund 
af Det Centrale Virksom-
hedsregister (CVR), Er-
hvervsstyrelsen. 
 

ANMÆRKNING:  
Det er alene ”Nye selskaber”, 
hvor størstedelen er anparts-
selskaber (ApS). Der indgår 
desuden aktieselskaber, 
kommanditselskaber, inte-
ressentskaber, fonde, iværk-
sætterselskaber, foreninger 
m.fl.                                      
Opgørelsen er ekskl. omdan-
nelser, statusændringer og 
fusioner.         

 

Tabel 1: Antal nyetableringer i Danmark pr. måned i 2019, 2020 og 2021 

  Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

2019-2020 2.183 1.790 2.278 2.111 2.155 2.491 2.725 2.259 2.031 1.860 2.046 2.581 

2020-2021 2.576 2.110 2.506 2.532 2.742 3.186 2.879 2.725 3.463 2.608 2.704 3.254 
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