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I 1. kvartal 2022 er antallet af nyetableringer faldet med 17 pct. sammenlig-
net med 1. kvartal i 2021. I samme periode i 2020-2021 steg antallet af ny-
etableringer med 29 pct. Med det nylige fald tyder det på, at øget usikker-
hed mindsker etableringslysten i Danmark, ligesom vi så det under corona-
pandemien. Generelt er der derfor tale om store udsving i nyetableringsra-
ten over de sidste par år. 

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

det samlede antal nyetablerede selskaber i Danmark i 1. 

kvartal 2022 er faldet sammenlignet med samme periode 

sidste år. I 1. kvartal 2021 var der omvendt en stor stigning i 

antallet af nyetableringer sammenlignet med 1. kvartal 

2020. Konkret er antallet af nyetableringer 17 pct. lavere i 1. 

kvartal 2021 end året før. Dette skyldes primært et særligt 

højt antal nyetableringer i marts 2021 (det højeste antal ny-

etableringer på en måned siden april 2019).  

 

Antallet af nyetableringer pr. måned i 1. kvartal 2022 er dog 

stadig 7 pct. højere end i 1. kvartal 2020. I gennemsnit er der 

etableret ca. 2.400-2.700 virksomheder om måneden i 

årene 2019-2021. I 2022 er gennemsnittet indtil videre på 

2.501, hvilket er noget lavere end de sidste par år.  

 

I 1. kvartal 2019 var der et stort antal nyetableringer, der for-

mentlig var forårsaget af visheden om, at det per 15. april 

2019 ikke længere var muligt at etablere iværksætterselska-

ber (IVS’ere) i Danmark.1 Siden da har der været bemærkel-

sesværdige udsving i nyetableringerne. Det kan bl.a. skyl-

des store og verdensomspændende begivenheder som co-

ronapandemien, der lukkede Danmark ned for første gang i 

marts 2020, men også Ruslands invasion af Ukraine i fe-

bruar/marts 2022. Meget tyder altså på, at større begiven-

heder påvirker iværksætterlysten og dermed også antallet 

af nyetableringer.  

 

For hele 1. kvartal 2022 er der samlet tale om en mindre stig-

ning siden 1. kvartal i corona-året 2020, hvilket primært er 

drevet af en beskeden fremgang i marts. Udviklingen i antal 

nyetableringer de seneste år tyder samlet på, at en usikker 

og ustabil verdenssituation giver store udsving i etable-

ringsraten og påvirker iværksætterlysten i Danmark.  

 
1 Omregistrering af IVS inden 15. oktober (danskerhverv.dk) 

Usikkerhed medfører store 
udsving i etableringsraten 

 

Udviklingen i antal nyetableringer i 1. kvartal  

 

 
Kilde: Dansk Erhverv pba. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR),  
Erhvervsstyrelsen.  
Note: Det er alene ”Nye selskaber”, hvor størstedelen er anpartsselskaber (ApS). Der 
indgår desuden aktieselskaber, kommanditselskaber, interessentskaber, fonde, 
iværksætterselskaber, foreninger m.fl. Opgørelsen er ekskl. omdannelser, statusæn-
dringer og fusioner.  
 
 
 

Antal nyetableringer i 1. kvartal  

  2019 2020 2021 2022 

Total i 1. kvartal 10.352 7.015 9.067 7.502 

Gns. pr. måned 3.451 2.338 3.022 2.501 

Vækst i %   -32% +29% -17% 
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https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/juni/omregistrering-af-ivs-inden-15.-oktober/

