
Hvorfor er undervisning i iværksætteri 
vigtigt på erhvervsuddannelserne? 

 – og for SMVdanmark? 

v/Tine Bork, chefkonsulent, SMVdanmark 



SMVdanmark?? 
SMVdanmark	  (ind-l	  november	  2017	  ”Håndværksrådet”)	  er	  den	  primære	  
hovederhvervsorganisa-on	  og	  talerør	  for	  selvstændige	  iværksæCere	  og	  
små	  og	  mellemstore	  virksomheder	  (SMV’er)	  i	  Danmark.	  	  

Pt.	  18.000	  virksomhedsmedlemmer	  indenfor	  håndværk,	  industri,	  byggeri	  
og	  servicefagene	  

Flertallet	  af	  vores	  medlemsvirksomheder	  

ejes/drives	  af	  faglærte	  –	  og	  har	  oQe	  	  

mange	  faglærte	  ansaCe.	  	  



Faglærte opretter flest nye virksomheder..  
og deres virksomheder har den bedste 

overlevelsesrate 



Faglærte skaber også flest jobs til andre i 
deres virksomheder 



Hvorfor blev ejerne af SMVdanmarks medlemsvirksomheder 
selvstændige?  

(Hint: Det var ikke deres uddannelsesforløb…) 
”I	  hvilken	  grad	  har	  nedenstående	  ha2	  indflydelse	  på	  dit	  valg	  om	  at	  blive	  selvstændig	  
erhvervsdrivende?”	  	  
Svarmuligheden:	  Uddannelsen	  lagde	  op	  -l	  at	  blive	  selvstændig	  erhvervsdrivende	  



Primære årsager til så alligevel 
at blive selvstændig? 

1.  Jeg	  ville	  være	  min	  egen	  chef	  

2.  Større	  fleksibilitet	  i	  arbejdslivet	  

3.  Det	  har	  al-d	  været	  min	  drøm	  



Hvad driver dig som ejer af 
virksomheden? 



Hvad er det vigtigt at kunne?  
(ifølge ejerlederne/direktørerne) 



En hurtig reflektionsøvelse:   

Kunne du selv blive iværksætter/
selvstændig?  

•  Hvad	  savner	  du	  (måske)	  i	  dit	  nuværende	  job,	  som	  du	  ville	  
kunne	  opnå	  som	  selvstændig?	  Hvad	  ville	  være	  dine	  personlige	  
drivere?	  

•  Hvorfor	  er	  du	  ikke	  selvstændig?	  Hvad	  er	  barriererne?	  	  

•  Hvor	  tror	  du	  barriererne	  er	  iQ.	  at	  få	  flere	  af	  dine	  elever	  -l	  at	  
overveje	  at	  blive	  selvstændige?	  



Inspirations-cases til undervisning i 
iværksætteri 

•  3	  små	  portræCer	  (film)	  af	  yngre	  faglærte	  
iværksæCere:	  	  

•  En	  maler	  (GentoQe-‐maleren)	  
•  En	  møbelsnedker	  (Rørvang	  Furniture)	  

•  En	  frisør	  (Øznur	  Coiffure)	  

Portræailmene	  vil	  blive	  suppleret	  med	  korte	  skriQlige	  cases,	  
hvor	  deres	  personlige	  historie	  uddybes,	  og	  forskellige	  
iværksæCeri-‐relevante	  faglige	  temaer	  kan	  trækkes	  frem.	  



Hvad siger vores unge faglærte 
iværksættere så? 

De	  blev	  iværksæCere	  fordi:	  
•  De	  er	  ambi-øse,	  fagligt	  dyg-ge	  og	  gerne	  selv	  vil	  sæCe	  den	  (høje)	  faglige	  standard	  
•  Fleksibilitet	  og	  frihed	  i	  -lreCelæggelse	  af	  arbejdet	  vægter	  højt	  for	  dem	  

For	  at	  blive	  iværksæCer	  kræver	  det:	  	  
•  At	  man	  er	  målreCet	  og	  villig	  -l	  at	  arbejde	  rig-gt	  meget	  i	  starten	  
•  At	  man	  har	  fokus	  på	  at	  opbygge	  gode	  kunderela-oner	  og	  –-llid	  

Den	  primære	  investering	  har	  (for	  netop	  disse	  tre)	  primært	  været	  arbejds-d,	  snarere	  end	  
kapital	  

Deres	  største	  ”svagheder”	  som	  unge	  faglærte	  iværksæCere	  er	  administra-on,	  planlægning	  
og	  personaleledelse	  

PS:	  Ikke	  nødvendigvis	  al-d	  en	  fordel	  at	  gå	  lige	  fra	  skolen	  -l	  selvstændig!	  Det	  kan	  give	  god	  mening	  for	  alvor	  at	  prøve	  faget	  af	  i	  nogle	  år	  eQer	  man	  er	  udlært	  og	  
blive	  lidt	  mere	  ru-neret,	  lære	  markedet	  bedre	  at	  kende,	  og	  selv	  observere	  hvad	  chefen	  og	  de	  andre	  gør	  rig-gt..	  eller	  forkert.	  



Og så tilbage til jer.. 

•  Hvordan	  kan	  I	  ude	  på	  skolerne	  iden-ficere	  og	  
mo-vere	  de	  elever,	  der	  har	  poten-ale	  -l	  at	  
blive	  (succesfulde)	  iværksæCere?	  

•  Ideer	  -l	  hvad	  I	  mere	  konkret	  har	  brug	  for	  -l/i	  
undervisningen	  for	  at	  få	  iværksæCeri	  som	  en	  
mulige	  karrierevej	  sat	  på	  lystavlen	  hos	  
eleverne?	  




