
 

OM DETTE NOTAT: Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 24. marts 2021. Den maksimale stikprøve usikkerhed i øverste figur med 119 respondenter er 

+/- 9,2 pct. point, mens den i nederste figur med 62 respondenter er +/- 12,4 pct. point.  
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Det er besværligt for danske 
iværksættere at tilbyde  
medarbejderaktier 
 

52 pct. af Dansk Erhvervs iværksættermedlemmer med medarbejdere an-
sat vil gerne tilbyde medarbejderaktier, men gør det ikke i dag. For næsten 
hver tredje skyldes det, at det er for besværligt at komme i gang og hver 
femte ved ikke, hvordan de skal komme i gang.   
 

Nye, mindre virksomheder kan have svært ved at konkurrere på 

løn. I Dansk Erhvervs iværksætterundersøgelse angiver 39 pct. af 

iværksætterne, at rekruttering af medarbejdere med de rette kva-

lifikationer er en barriere for vækst af deres virksomhed. Medar-

bejderaktier kan give nye, mindre virksomheder bedre mulighed for 

at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Dansk Erhverv har 

på den baggrund undersøgt iværksætternes holdning til- og brug 

af medarbejderaktier.  

 

Dansk Erhvervs iværksættermedlemmer vil gerne benytte 

medarbejderaktier 

Undersøgelsen viser, at 28 pct. af Dansk Erhvervs iværksætter-

medlemmer med medarbejdere ansat benytter medarbejderaktier 

som en del af deres aflønning af medarbejdere. Det gælder især 

for virksomheder stiftet før 2019, hvilket tyder på, at det bliver et 

mere attraktivt redskab, når iværksætterne har eksisteret i et par 

år. Mere end halvdelen af iværksætterne benytter ikke medarbej-

deraktier, men er positive over for det. 18 pct. af iværksætterne 

kunne ikke finde på at benytte det.  

 

Næsten hver tredje synes, at det er for besværligt at komme i 

gang med et program for medarbejderaktier 

Når vi spørger de iværksættere, der ikke benytter medarbejderak-

tier, men som er positive over for det, svarer næsten hver tredje, at 

en af årsagerne er, at det er for besværligt at komme i gang. Hver 

femte svarer, at de ikke ved, hvordan de skal komme i gang. De 

samme barrierer gør sig gældende, når vi kun ser på virksomheder, 

der er startet før 2019.  

 

Desuden angiver 40 pct., at der er andre årsager end de nævnte til, 

at de ikke bruger medarbejderaktier. Denne kategori indeholder 

også dem, der synes, at det er for dyrt at komme i gang. Især virk-

somheder startet senere end 2019 har angivet andre årsager. Her 

svarer mange, at de endnu er for nye eller for små til, at det giver 

mening for dem. Det indikerer, at flere iværksættere vil benytte sig 

af medarbejderaktier i de kommende år, når disse virksomheder 

modnes. 

 
      

   
      

 

 

Benytter din virksomhed medarbejderaktier som en 

del af aflønning af medarbejdere? 

 

 
Kilde: Dansk Erhvervs iværksættersurvey, januar/februar 2021 
Note: n = 119. Kun iværksættere med medarbejdere ansat.  
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Kilde: Dansk Erhvervs iværksættersurvey, januar/februar 2021. 
Note: n = 62. Kun iværksættere med medarbejdere ansat, som ikke be-
nytter medarbejderaktier, men som er positiv over for det.  
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