
Estimat over skabte job ved vejledning 

 Antal vejledte 
virksomheder på 
landsplan (2013) 

Antal job hos 
vejledte (årsværk) 

Mervækst i år 2 
efter vejledningen 
ift. kontrolgruppe 
(%) 

Samlet 
beskæftigelseseffekt 
af vejledning 
(årsværk) 

Iværksættere 4.650 12.556 8,82 %  +1.108 

Virksomheder 8.184 94.121 3,54 % +3.329 

I alt  12.834 106.677 - +4.438 

Note: Mervæksten blandt overlevende iværksættere er højere end i tabellen. Den viste andel omfatter 

således også iværksættere, der ikke overlever de første to år 

Kilde: IRIS Group 

 

Samlet mervækst i antal fuldtidsansatte blandt iværksættere, der har benyttet kommunal 

erhvervsservice (%) 

Virksomheder, der har fået vejledning i årene 2012-2013, sammenlignet med en kontrolgruppe af lignende 

virksomheder, som ikke har fået vejledning. 

 Vejledningshalvår 1. halvår 2. halvår 3. halvår 4. halvår 
Vejledte 
virksomheder 

0 7 14 16 18 

Kontrolgruppe 0 4 5 3 6 

Kilde: IRIS Group på baggrund af tal fra Danmarks Statistik 

 

Samlet mervækst i antal fuldtidsansatte blandt etablerede virksomheder, der har benyttet kommunal 

erhvervsservice (%) 

Virksomheder, der har fået vejledning i årene 2012-2013, sammenlignet med en kontrolgruppe af lignende 

virksomheder, som ikke har fået vejledning. 

 Vejledningshalvår 1. halvår 2. halvår 3. halvår 4. halvår 
Vejledte 
virksomheder 

0,0 -0,6 0,8 1,3 2,1 

Kontrolgruppe 0,0 -0,8 -0,3 -1,2 -2,5 

Kilde: IRIS Group på baggrund af tal fra Danmarks Statistik 

 

Om undersøgelsen 

IRIS Group har i samarbejde med Danmarks Statistik gennemført en kvantitativ effektmåling af lokal 

erhvervsservice for Erhvervsstyrelsen. I alt har 31 kommuner bidraget til undersøgelsen ved at levere CVR-

numre på virksomheder, der i 2012 og 2013 har modtaget én-til-én vejledning i den lokale erhvervsservice. 



Samlet drejer det sig om knap 6.500 virksomheder, fordelt på omkring 2.500 iværksættervirksomheder, der 

er højst tre år gamle, og knap 4.000 etablerede virksomheder, der er ældre end tre år. 

Effektmålingen sammenligner vejledte iværksættere og etablerede virksomheder med en kontrolgruppe af 

sammenlignelige virksomheder. Både for iværksættere og for etablerede virksomheder er kontrolgruppen 

sammensat, så den matcher de vejledte i forhold til virksomhedens alder, geografisk placering, branche og 

antal ansatte på vejledningstidspunktet. For de etablerede virksomheder indgår historisk vækst i 

virksomhedens omsætning og årsværk i de foregående to år op til vejledningstidspunktet også som et 

kriterie for at danne en relevant kontrolgruppe. 

 


