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seneste årtier været en central del af dansk erhvervspolitik. Formålet har primært været at få flere

iværksættere generelt, og med begrænset fokus på i hvilken grad disse iværksættere er succesfulde eller ej.
Denne bog præsenterer en dybdegående undersøgelse af, hvilke iværksættere der skaber de mest succesfulde
virksomheder. Forfatterne ser på overlevelse, og dermed et langvarigt bidrag til samfundet, som en væsentlig
indikator for succes. Hvad kendetegner de nye virksomheder, som bliver vækstvirksomheder?Nøgleordene i
denne karakteristik er personlig identitet, sociale netværksrelationer og erhvervserfaringer. Disse faktorer
kortlægges ved brug af unikke registerdata koblet med en omfattende spørgeskemaundersøgelse med flere
end 3.000 deltagende nuværende og tidligere iværksættere samt lønmodtagere. Bogen bidrager til en øget
viden om iværksættere - specielt de iværksættere som skaber langtidsholdbare virksomheder, der vokser til

større danske arbejdspladser.Projektet er udarbejdet i samarbejde med Rockwoolfonden.
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