
www.nordicbusinesswomen.eu
The project Female Entrepreneurship in Nordic Regions focuses on women in  
three main target groups: 

n  Women in ICT sectors
n  Promoting female entrepreneurship amongst women with a higher education
n  Promoting female entrepreneurship in male dominated industries

Information on the events, programme and ambassadors can be found  
on the website www.nordicbusinesswomen.eu.

Citaterne i denne brochure er udtalelser fra danske kvinder i Female Entrepreneurship in Nordic Regions.

jeg kan
– du kan også!

Market Select v/Helle Fuglevig
”For mig, som er meget ”self-driven” og altid  
har arbejdet med eksport, var det naturligt at 

starte egen virksomhed med eksportrådgivning.  
Jeg sagde mit job op, overvejede få timer, hvad jeg 

skulle beskæftige mig med, og dagen efter var jeg i 
gang med at finde firmanavn og kontakte potentiel-
le kunder. Med udnævnelsen som EU-ambassadør 

for netværket her glæder jeg mig til at hjælpe 
andre kvinder med idéer, netværk og motivation  
til at tage springet og starte egen virksomhed.”

Supported by the European Commission  
under the CIP programme ”Female  

Entrepreneurship Ambassadors”  
and Enterprise Europe Network.

VIdsTe du...
...at kun ca. 23% af opfindere i Danmark er kvinder?

...at kun 4% af topledere i IKT sektorerne er kvinder?

...at andelen af kvinder i bestyrelser er ca. 9%?

...at kun 18% af uddannede bachelorer  
er inden for videnskabsfag?
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”Kvinder går 
mindre på  
kompromis 
end mænd”



VIdsTe du...
…at de danske virksomheder, som har 
kvinder i direktionen eller bestyrelsen, har 
klaret sig mærkbart bedre de sidste 10 år 
end de, der har færre eller ingen?

…at andelen af kvindelige ledere er voksen-
de indenfor alle brancher med undtagelse 
af de primære erhverv, bygge- og anlægs-
sektoren samt energisektoren?

ProjekTeT  
og neTVærkeT
Problemet med, at for få kvinder etablerer egen virksomhed,  
er kendetegnet for hele Norden. 

”Female Entrepreneurship in Nordic Regions” er et fælles projekt  
søsat af Enterprise Europe Network-medlemmer i Danmark,  
Island og Norge, hvor iværksættere fra alle tre lande inspirerer  
andre kvinder til at blive selvstændig erhvervsdrivende. 

Med projektet og netværket ønsker vi at sætte kvindeligt  
iværksætteri i rampelyset og via en serie workshops og  
inspirationsmøder gøre kvinder mere bevidste om de  
muligheder, der ligger i at være ”herre i eget hus”. 

Vi stiller ingen krav om, at du har 
en bestemt baggrund eller uddan-
nelse – vi søger derimod netop de 
kvinder, som har lysten og kan se 
potentialet og mulighederne i at 
starte egen virksomhed. 

Inspiration fra andre kvindelige 
iværksættere og mere information 
om mulighederne for dig findes på 
vores website:

www.nordicbusinesswomen.eu

man kan,  
hVad man VIl!
Revicon v/Henriette Dahl
”Jeg har altid været viljefast og kæmpet for det, jeg tror 
på. Da jeg i 1990 startede som revisor, blev jeg mødt 
med skepsis, fordi jeg var kvinde, men i dag har  
jeg eget revisionsfirma med fokus på specielt 
iværksættere og SMVer. Netop det at hjælpe  
andre i gang er også kernen i netværket her, og 
jeg glæder mig til at bruge min rolle som ambas-
sadør til at inspirere flere kvinder til at starte egen 
virksomhed. Man kan, hvad man vil!”
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VIdsTe du...
...at ca. 55% af universitetsoptag er kvinder? 

...at for første gang i Danmark er der flere  
kvindelige akademikere end mandlige?

...at kun ca. 25% af virksomheder  
i Danmark startes af kvinder?

...at kun ca. 10% af vækstvirksomheder  
startes af kvinder?

kVInder I danmark
Danmark har brug for flere iværksættere – og meget gerne flere kvindelige iværksættere! 
Generelt tager kvinder længere uddannelser end mænd og har dermed kvalifikationerne  
og viden til at blive succesfulde iværksættere, men alligevel er det langt færre kvinder  
end mænd, der starter egen virksomhed. Derfor ønsker vi at inspirere flere kvinder til at 
tage springet ud i iværksætterlivet. Vi sætter fokus på områder, hvor kvinder typisk ikke 
vælger at starte egen virksomhed.

n  Kvinder i IKT sektorerne
n  Kvinder på de højere uddannelser
n  Kvinder i typisk mandsdominerede erhverv

Vi er naturligvis også meget interesseret i dig, som allerede er i job, 
og som går med tanker om at blive selvstændig erhvervsdrivende.

Tro På deT og
sPrIng ud I deT!
Q’KOMMA v/Gitte Larsen Andersen
”Q for kvinder... Q’KOMMA Fotografi og reklame består 
af Anne Mette og jeg. Allerede i vores læretid sammen, 
vidste vi, at vi en dag ville være selstændige. Vi havde 
en drøm – vi ville skabe oplevelser, have frihed til 
at gøre tingene på vores måde og glæden ved hver 
morgen at stå op til noget, vi virkelig brænder for. 
Den drøm er blevet til virkelighed. Så hvis du har en 
drøm, er mit råd til dig: Tro på det og spring ud i det.”

”Kvinder kan få det hele til at 
hænge sammen med virksomhed 
og familie, men vækster sjældent 

på den baggrund”


