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Større tryghed giver
flere iværksættere
Større økonomisk tryghed for selvstændige er helt afgørende, hvis flere skal
tage springet og starte egen virksomhed. Både blandt lønmodtagere og selvstændige er større økonomisk tryghed for eksempel i form af bedre mulighed
for dagpenge og pensionsopsparing helt centrale og nødvendige tiltag, hvis
flere skal starte egen virksomhed.

Større økonomisk tryghed for selvstændige er helt
afgørende, hvis flere skal tage springet og starte egen
virksomhed.
Sådan lyder det samstemmende fra såvel lønmodtagere som nuværende selvstændige. Hver anden

selvstændig og fire ud af ti lønmodtagere peger på økonomisk tryghed som eksempelvis bedre mulighed for
dagpenge og pensionsopsparing som mest effektive
tiltag, hvis flere skal starte egen virksomhed.
Se figur 1

Figur 1: Økonomisk tryghed giver flere iværksættere
Hvilke af følgende tiltag vil efter din mening give flest iværksættere?
Større økonomisk tryghed for selvstændige - fx bedre mulighed for dagpenge,
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Spørgsmål til selvstændige: "Hvilke af følgende tiltag vil efter din mening give flest iværksættere?" (mulighed for to svar)
Spørgsmål til lønmodtagere: "Hvilke af følgende tiltag vil, efter din mening, få flere til at skifte lønmodtagerjobbet ud med at være selvstændig?" (mulighed for to svar)
Kilde: Resultaterne bygger på to spørgeundersøgelser. A. Survey gennemfør for Ase af Analyse Danmark. 1031 beskæftigede lønmodtagere har gennemført spørgeundersøgelsen. B. Survey gennemført blandt Ases selvstændige medlemmer. 854 selvstændige har gennemført undersøgelsen.
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Figur 2: Kun hver syvende drømmer om at blive selvstændig

Andel der overvejer at skifte lønmodtagerjobbet ud med at blive selvstændig
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Kilde: Survey gennemført for Ase af Analyse Danmark, dec. 2015. 1031 beskæftigede lønmodtagere har gennemført spørgeundersøgelsen.

Administrative byrder bremser
iværksætterlysten
Samtidig er det helt afgørende, at den administrative
byrde ved at drive virksomhed lettes, påpeger såvel
selvstændige som lønmodtagere. Op mod tre ud af
fem nuværende selvstændige peger på netop en lettelse af de administrative byrder som et vigtigt tiltag,
og det synspunkt bakkes op af mere end hver tredje
lønmodtager. Endelig er bedre adgang til finansiering
ved opstart vigtig, viser en undersøgelse blandt Ases
medlemmer.
De selvstændige og lønmodtagerne er også enige
om, hvad der ikke har den store effekt på motivationen til at skifte lønmodtagerjobbet ud med at være
selvstændig. Kun en lille andel vurderer, at tiltag som
flere offentlige tilbud og promovering af rollemodeller
blandt succesfulde iværksættere vil give flere lyst og
mod på livet som iværksætter.
Kun hver syvende lønmodtager drømmer
om at blive selvstændig
At lønmodtagerkulturen dominerer i Danmark kommer klart til udtryk – kun hver syvende eller 15 procent af de beskæftigede overvejer at skifte lønmodtagerjobbet ud med at blive selvstændig. Se figur 2

Der er en klar tendens til at de yngre er mest iværksætterlystne. Hver tredje lønmodtager i alderen 18-29
år overvejer at skifte lønmodtagerjobbet ud med at
blive selvstændig. Overvejelserne om at starte egen
virksomhed falder jo ældre lønmodtagerne bliver. Blot
hver 12., der har rundet 50 år, overvejer et karriereskift fra et lønmodtagerjob til iværksætter. Lidt flere
mænd end kvinder går med overvejelser om at droppe lønmodtagerjobbet og starte egen virksomhed.
Økonomisk usikkerhed dæmper
iværksætterlysten
Den største dæmper på iværksætterlysten blandt
lønmodtagere er den økonomiske risiko, der er forbundet med at skippe den faste månedsløn. Netop
behovet for en fast månedlig løn angives som den
væsentligste årsag til at fastholde lønmodtagerjobbet
fremfor en tilværelse som selvstændig. Det angiver
knap halvdelen af de lønmodtagere, som ikke føler
sig fristet til at bytte de faste rammer ud med den
mere usikre hverdag som selvstændig erhvervsdrivende. Se figur 3 på næste side.
Særligt kvinder – og mest udtrykt i aldersgruppen
40 til 49 år – peger på behovet for en fast månedlig
indtægt som hovedbegrundelse for at forblive lønmodtager.
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Figur 3: Behov for en fast løn dæmper iværksætter lysten
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.
Kilde: Survey gennemført for Ase af Analyse Danmark, dec. 2015. 1031 beskæftigede lønmodtagere har gennemført spørgeundersøgelsen.
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