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Iværksætterlysten boomer
blandt unge
De unge drømmer om et liv som selvstændige. Hver tredje 18-29 årige drømmer om at skifte lønmodtagerjobbet ud med en tilværelse som selvstændig
erhvervsdrivende. Dermed adskiller de unge sig markant fra resten af befolkningen. Kun hver syvende lønmodtager overvejer at skippe den faste månedsløn for at blive iværksætter. Udsigten til økonomisk usikkerhed er den afgørende årsag til at tøve med at tage springet og blive iværksætter. Det er alle
aldersgrupper enige om.
De unge trives, men vil stå i
spidsen for egen virksomhed
Umiddelbart er også de unge godt tilfredse med
lønmodtagerlivet – og som for de øvrige aldersgrupper
er det først og fremmest udsigten til mere ustabile
økonomiske forhold, der afholder dem fra at udleve
drømmen.
Men de 18-29-årige har i højere grad end de øvrige
aldersgrupper svært ved at forlige sig med manglen-

Generelt har lønmodtagerkulturen bidt sig solidt fast
i danskerne, og lysten til at blive iværksætter falder
markant med alderen. Mens hver tredje ung overvejer
et karriereskift for at blive selvstændig, så er det blot
hver 12. lønmodtager, der har rundet 50 år, som går
med overvejelser om at starte egen virksomhed.
Lidt flere mænd end kvinder går med overvejelser
om at droppe lønmodtagerjobbet og starte egen
virksomhed.

Figur 1: De unge er de mest iværksætterlystne
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Kilde: Survey gennemført for Ase af Analyse Danmark, dec. 2015. 1031 beskæftigede lønmodtagere har gennemført spørgeundersøgelsen.
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Figur 2: Hvilke af følgende tiltag vil efter din mening give flest iværksættere?

Spørgsmål: "Hvilke af følgende tiltag vil, efter din mening, få flere til at skifte lønmodtagerjobbet ud med at
være selvstændig?" (mulighed for to svar)
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Kilde: Survey gennemført for Ase af Analyse Danmark, dec. 2015. 1031 beskæftigede lønmodtagere har gennemført spørgeundersøgelsen.

de frihed til at planlægge deres egen arbejdstid og
beslutte, hvordan opgaverne skal løses.
Det er i høj grad drømmen om at stå i spidsen for
egen virksomhed, der driver de unges iværksætterlyst. Og så er de unge i mindre grad end de ældre
foruroligede over udsigten til at skulle kæmpe med
administrative byrder.
Unge vil have iværksætteri på skemaet
Samtidig efterlyser de 18-29 årige mere undervisning
i iværksætteri på skoler og uddannelsessteder samt
flere offentlige tilbud om rådgivning i, hvordan man
starter egen virksomhed. Det vil give flere mod på
at slippe den faste månedsløn og springe ud som
iværksættere, mener hver fjerde ung.
Også bedre adgang til finansiering ved opstart vil
kunne give flere iværksættere, mener hver tredje af
de unge og er hermed på linje med lønmodtagerne
som helhed.

Større økonomisk tryghed giver
flere iværksættere
De unge er enige med de øvrige lønmodtagere om, at
større økonomisk tryghed for selvstændige i form af
bedre muligheder for dagpenge, pensionsopsparing
mv. er helt afgørende for at få flere til at starte egen
virksomhed.
Uanset alder peger danske lønmodtagere på, at
den største dæmper på iværksætterlysten netop er
den økonomiske usikkerhed, der er forbundet med
at skippe den faste løncheck. Netop behovet for en
stabil indtægt er den væsentligste årsag til at beholde lønmodtagerjobbet fremfor en tilværelse som selvstændig. Det angiver halvdelen af de lønmodtagere,
som ikke føler sig fristet til at bytte de faste rammer
ud med en tilværelse som selvstændig erhvervsdrivende.
Se figur 3 på næste side.
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Figur 3: Behov for en fast løn dæmper iværksætter lysten
Spørgsmål: "Hvad er årsagerne til at du ikke ønsker at bytte dit nuværende lønmodtagerjob
ud med en tilværelse som selvstændig?" *
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*Respondenter er lønmodtagere, der ikke overvejer at blive selvstændig( 873 lønmodtagere). Der har været mulighed for at afgive flere svar.
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