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Indhold 



Målet med denne analyse er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvordan 

Københavns Kommune bedst muligt kan bidrage til at fremme iværksætteri blandt 

kvinder og understøtte kvindelige iværksættere. Analysen munder således ud i en 

række policyanbefalinger og forslag til initiativer på kort og længere sigt. 

Indledningsvist sammenfattes de udfordringer, som kvindelige iværksættere møder i 

forhold til opstart, finansiering og skalering af deres virksomheder. Disse udfordringer 

adskiller sig på nogle punkter fra de udfordringer som mandlige iværksættere møder, 

og derfor er det interessant at kigge nærmere på årsagerne hertil. 

Dernæst opgøres de eksisterende initiativer rettet mod iværksættere i København 

efterfulgt af en analyse af, hvordan og hvorvidt de adresserer de udfordringer, som 

kvinderne møder. Med afsæt i udfordringer og eksisterende initiativer listes potenti-

alerne for i højere grad at fremme og understøtte iværksætteri blandt kvinder. 

Herefter præsenteres en række udenlandske – og danske - initiativer, som Køben-

havns Kommune kan lade sig inspirere af. 

Sidst, men ikke mindst, munder analysen ud i 16 policyanbefalinger til Københavns 

Kommune. 

God læselyst!

Indledning 
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DEL 1 

UDFORDRINGER
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Flere analyser peger på, at færre kvinder end mænd starter egen 
virksomhed, og når de er startet vokser deres virksomheder ikke i 
samme takt som mændenes, ligesom kvinderne kun får en meget 
lille andel af den kapital, der er til rådighed. 

For at blive klogere på, hvad årsagerne er til dette, og hvilke ud-
fordringer kvinderne møder, har vi på næste side samlet og listet de 
mest centrale pointer fra eksisterende rapporter og analyser (se side 
32). Pointerne er i vidt omfang også udpeget i størstedelen af de 
interviews, som vi har gennemført i forbindelse med denne analyse 
(se side 33). 

Først og fremmest er det vigtigt at have øje på, at der er en række 
omstændigheder, som gør, at kvinder er mindre tilbøjelige til at star-
te egen virksomhed end mænd. 

Når kvinder så starter egen virksomhed adskiller deres bevæggrunde 
sig ofte fra mænds, og det har betydning – ikke kun for hvorfor de 
start-er egen virksomhed, men også for hvilken type virksomhed de 
start-er og hvilke planer og ambitioner, de har med virksomheden. 

Både omstændigheder og bevæggrunde har indflydelse på de 
udfordringer, som kvinder forventer og oplever i forbindelse med 
opstart og udvikling af deres virksomheder. Hermed ikke sagt, at alle 
kvinder ligger under for de samme omstændigheder eller har de 
samme bevæggrunde, men der synes at være en række fællestræk, 
som gør sig gældende. 

Baggrund for de udfordringer, kvindelige iværksættere oplever 
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Når kvinderne indtræder i iværksættermiljøet bliver de mødt af en 
række forskellige udfordringer både i forhold til opstart, finansiering 
og skalering af deres virksomheder. 

En stor del af disse udfordringer opleves alene som udfordringer, 
fordi kvinderne træder ind i et miljø, som i en lang årrække har vær-
et domineret af mænd og i stor udstrækning er formet af mænd for 
mænd. Flere undersøgelser peger på, at bias og uvidenhed om 
fænomenet er en væsentlig hæmsko for forandring. 

Som en konsekvens heraf resignerer nogle af kvinderne, mens andre 
tager kampen op og gør hvad de kan for at kunne begå sig i 
iværksættermiljøet. Nogen af kvindernes lykkes med det, mens 
andre ikke gør. 

Når det lykkes nogle kvinder at begå sig, er det fordi de valgt, at de 
gerne vil drive virksomhed på de præmisser der er i et 
mandsdomineret iværksættermiljø, men bias og udfordringer 
betyder, at kvinderne skal kæmpe endnu hårdere end mænd for at 
begå sig. 

På trods af at nogle kvinder tager kampen op og lykkes, synes der 
generelt at være et mismatch mellem kvinders bevæggrunde for at 
drive og udvikle deres forretning, de grundlæggende strukturer og 
den bias, der er i iværksættermiljøet.



Overblik over omstændigheder, bevæggrunde og udfordringer 
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Udfordringer kvinder møder 

Opstart 
• Myter om den stereotype iværksætter 
• Fokus på vækst og penge 
• Få kvindelige rollemodeller 
• Maskulin kommunikation og sprog 
• Vanskeligheder med at få adgang til 

etablerede netværk 

Finansiering 
• Møder fokus på økonomisk vækst fremfor på 

impact og formål 
• Fokus på team fremfor individ 
• Kriterier for finansiering matcher ikke kvinders 

forretningsmodeller 
• Investorer er primært mænd 
• Manglende forståelse for forretningsidéen 
• Ønsket om at tage ejerandele 
• Bias, da det ofte er mænd, der er investorer 

Skalering 
• Forudbestemte rammer for skalering 
• Deltager ikke i de ”rigtige netværk” 
• Møder andre forståelser af succes

Typiske omstændigheder for kvinder 

• Kvinder har ofte en uddannelses-
mæssig baggrund, der ikke leder 
mod iværksætteri 

• Kvinder mangler kvindelige rolle-
modeller 

• Særligt kvinder under 30 år frygter, at 
de ikke har de rette kompetencer 

• Særligt kvinder over 30 år frygter for 
ikke at have en fast indtægt 

• Kvinder varetager oftere forpligtelser 
med børn og hjem 

Typiske bevæggrunde for kvinder 

• Kvinder starter oftere egen 
virksomhed for få et fleksibelt 
arbejdsliv 

• Kvinder ønsker ofte at gøre en forskel 
– for nogen eller noget – med deres 
virksomhed 

• Kvinder ønsker ofte at gøre noget 
bedre fremfor at gøre mere og større 

• Kvinder ønsker ofte, at den personlige 
læring/vækst skal følge virksomhedens 
vækst 

• Kvinder ønsker ofte en organisk vækst 
• Kvinder skaber ofte en forretnings-

model, der ikke kræver store 
investeringer 

• Kvinder har sjældent et mål om at 
vækste og sælge virksomheden 



Hvorfor opstår udfordringerne for kvinder? 

For at svare på det spørgsmålet må vi se på sammenhængen mel-
lem omstændigheder, bevæggrunde og de initiativer, der er i 
iværksættermiljøet. Og det er i mødet med disse initiativer, at 
mange kvinder oplever udfordringer. 

Figuren til højre er et forsøg på at illustrere den sammenhæng og 
den vej, som kvinder ofte skal gå for at få gavn af initiativerne. Her 
ses tre former: en cirkel, en trekant og en firkant. 
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Initiativer og hjælp til 
opstart, finansiering og 
skalering af virksomhed 

Bevæggrunde, 
der giver adgang til 
Iværksættermiljøet 

Omstændigheder 

Ved cirklen er kvinder underlagt bestemte omstændig-
heder, som har indflydelse på vejen mod et liv som 
iværksætter 

Ved trekanten har kvinder på trods af eller i kraft af 
omstændighederne fundet bevæggrunde, der har ført 
til beslutningen om at starte egen virksomhed 

Ved firkanten opleves udfordringerne, da mange af 
initiativerne ofte ikke matcher med kvindernes måde 
at tænke og drive virksomhed på.



DEL 2 

INITIATIVER
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Over de seneste år er antallet af initiativer rettet mod iværksættere 
steget voldsomt. Opmærksomheden og velvilligheden til at fremme 
iværksætteri har aldrig været større. Der findes i dag i Danmark et 
væld af forskellige initiativer rettet mod iværksættere generelt. 
Nogle af disse initiativer er landsdækkende, mens andre er mere 
geografisk målrettede f.eks. til iværksættere i København. 

Med afsæt i HeyFundings database over initiativer rettet mod iværk-
sættere har vi på de følgende sider oplistet og opdelt de mange 
initiativer. Initiativerne er kategoriseret efter, hvorvidt de henvender 
sig til iværksættere i opstartsfasen, om de tilbyder finansiering, eller 
om de fokuserer på etablerede virksomheder med ønske om vækst 
og skalering. 

Øverst på listen er de initiativer, der er særligt målrettet kvinder, 
mens initiativer, der benytter en fysisk lokation til iværksætterarran-
gementer i Københavns kommune, er markeret med et gråt felt. 
Initiativer med et andet geografisk fokus end København indgår ikke 
i opgørelsen. 

Initiativerne er som regel geografisk uafhængige, og der er i de fleste 
tilfælde tale om online initiativer, platforme, netværk eller finansie-
ringsinitiativer, der ikke har krav om en bestemt geografisk placering 
blandt ansøgerne. Der kan dog være andre branche-, forretnings, 
eller uddannelsesspecifikke krav for at benytte eller søge initiativer-
ne. 

Overblikket over eksisterende initiativer peger på følgende: 

Opstart af virksomhed 
Der er knap 110 initiativer, som på den ene eller den anden måde 
retter sig mod opstart af virksomhed, og heraf benytter 52 en fysisk 
adresse i Københavns kommune. Det gælder både inkubatorer, co-
working spaces, startup communities, iværksætterprogrammer mv. 

Finansiering af virksomhed 
Opgørelsen over muligheder for at opnå finansiering viser, at der er i 
alt knap 90 forskellige muligheder i form af seed og venture fonde, 
soft funding og programmer med tilhørende finansieringsmulighed-
er. Hertil kommer forskellige crowd funding platforme. 

Skalering af virksomhed 
Når det kommer til skalering af iværksættervirksomheder er der ca. 
45 initiativer, som dækker over både acceleratorer, klynger og pro-
grammer i tilknytning til venture kapital. 

Særligt for kvinder 
Gennem de seneste år er der opstået en række initiativer særligt 
rettet mod kvindelige iværksættere. Der primært tale om initiativer, 
der understøtter enten opstart eller skalering af virksomheder, men 
der er også større programmer, som dækker både opstart, finansie-
ring og skalering.

Overblik og inddeling af initiativer til iværksættere i København 
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* Fysiske initiativer placeret i KBH er 
markeret med et gråt felt. Op
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Initiativer rettet mod kvindelige iværksættere 
Found Diverse X 
Female Founders Association X X 
Female Leadership Academy X 
Nordic Women In Tech Awards X 
Nordic Female Founders X X X 
Female Go-Getters X 
Women in Tech Programme X X 
Unconventional Ventures X X 
Kvindeligeiværksættere.dk X 
Women in Tech X 
Kvindekompagniet X 
Diversity Commitment X 
InTech Founders X 
Leap Forward X X 
With Purpose X 
Danmark i førertrøjen på kvindeligt 
iværksætteri X X X 
Initiativer for studerende 
Cphbusiness X 
AAU Student Entrepreneurship X 
Open Entrepreneurship: 
DTU Skyla b X 
DTU X Tech X 
Fonden For Entreprenørskab X X 
CBS Startup Hub X 
Venture Cup X 
Copenhagen School of Entrepreneurship X X 
BioMedical Design X 
ITU Business Development X 
CBS STARTUP X 
Copenhagen Health Innovation X 
UCPH Innovation Hubs X 
ITU Startup X 

Lokale og regionale erhvervsservices 

KEA Startup Hub X 
Synapse 

Københavns Erhvervshus X 
Erhvervshus Hovedstaden X 
Start-up fælleskaber, medier og lignende 
Mesh Community X 
Nordic Mentor Network (NOME) X 
IDA X 
Danish Startup Group X 
Cutties X 
Techsavvy X 
EduHub X X 

Crowdnerds X 
Nordic 9 X 
amino X 
Startup Central X 
Akademiet for Social Innovation X 
Startinfo.dk X 
The Hub X 
Bootstrapping X 
Pitcherific X 
PSV Academy 
startup guide X 
Dansk Iværksætter Forening X 
Sociale Entreprenører Danmark X 
Iværksætterhistorier X 
Go Zebra X 
Iværksætterretshjælpen X 
Silicon Vikings X 
IVN X 
Tech Nordic Advocates X X X 
Danish Creative Industries X X X 
Co-working spaces 
Futurebox X 
Health Tech Hub Copenhagen X 
BetaFactory X 

Nomad X 
MatrikeIX X 
Republikken X 
Talent Garden X 
SOHO X 
Copenhagen Fintech X 
Sports Lab Copenhagen X 
DISIE X 
Greencubator X 
Viadukten X 
Office Club X 
BLOXHUB X 
Joes & Cos X 
COBIS X 
Symbion X 
Klynge j
Danish Sound Cluster X X
Danish Life Science Cluster X 
CLEAN X X 
Energy Cluster Denmark X X 
Lifestyle & Design Cluster X X 
MADE X X 
VISION DENMARK X X 
MARLOG X X 
CenSec X X 
Odense Robotics X X 
DigitalLead X X 
Food & Bio Cluster Denmark X X X 
Cyber Hub X 
Ørestad Innovation City Copenhagen X 
PropTech Denmark X X 
Dansk AM Hub X 
Maker X 
Game Hub Scandinavia X 
REBBLS X 
Soft funding 
Innobooster X
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Innofounder X X Scale-up Champions X X Morph Capital X 
Virksomhedsprogrammet X X Propagator X X Sunstone X X 
EUopSTART X X CareTech CHALLENGE X X ArK Kapital X 
EIC Accelerator X X Danish Tech Challenge X Heartland X 
Heyfunding Legatet X X X ESA Business Incubation Centre X Bjergegaard & co X X 

EUDP X Growth Train Accelerator X Medley Capital X 
GUDP X PROFOUNDERS X Coop Invest X 
MUDP X The Circular Lab X VÄR Ventures X 
Innovation til marked X X X Reach for Change X Basecamp Invest X X 
Eureka X Go Grow X Later stage kapital 
access2innovation X X Seed & venture kapitalfonde Nordic Secondary Fund X 

Mikrolegatet X Promentum Equity Partners X TASFO X 
Elforsk X Nordic Makers X Blue Equity X X 
Norlys Vækstpulje X PreSeed Ventures X VækstPartner Kapital X X 
Business angel networks People Ventures X Vital Invest X X 
Løvens hule X X X NOON Ventures X Danmarks Grønne Investeringsfond X 
Keystones X byFounders X Dansk Ejerkapital X 
Time:Angels X X Founderment X Nordic Alpha Partners X 
Vækstfonden X X LEGO Ventures X Den Danske Maritime Fond X 
CVX Ventures X X X Antler X Dane Capital X 

Incubators & Accelerators Brand New Ventures X X X BWB Partners X 
Maritime Stars X X Scandinavian Film Funds X Gro Capital X X 
Green Innovation Group X Scale Capital X Executive Capital X X 
Rockstart X X Heartcore X Offspring Capital X X 
DIF Innovation Lab X X Eir Ventures X Spotlight Stock Market X X 
BioInnovation Institutes X X X Mega Trend Invest X Vecata Invest: X 
GOB2B Munich X Seed Capital X Kirk Kapital X X 
Canute X X Nordic Eye X X Erhvervsinvest X X 

LEO Innovation Lab X Planetary Impact Ventures: X X SMV Capital X 
EIT Climate-KIC X X Blazar Capital X X X Dansk Generationsskifte X 
EIT Urban mobility X X North East Venture X X Halberg Kapital X 
EIT Food X X X Dotcom Capital X Impact Partners Nordic X 
Accelerace X X Global Roadrunne X X I alt 138 91 50 
Den sociale kapitalfond X X X Investo Capital X Heraf initiativer fysisk placeret i KBH    52

Akademikernes Startup X Dreamcraft X 

GreenUP Accelerator X X X The Footprint Firm X X 12Ⅰ  12



Som det fremgår af de forrige sider, er der mange forskelligartede 
initiativer rettet mod iværksættere indenfor både opstart, finansie-
ring og skalering. Det interessante her er dog, at det ikke i sig selv 
synes at have haft stor effekt på antallet af kvindelige iværksættere 
og deres vækstmuligheder. 

Analysen peger på, at kvinder med de eksisterende initiativer møder 
en række udfordringer, fordi initiativerne ikke er designet til at ad-
ressere de omstændigheder eller imødekomme de bevæggrunde, 
mange kvinder har for at starte og udvikle egen virksomhed. 

Hvis vi kigger på initiativerne målrettet kvindelige iværksættere, så 
er de karakteriseret ved at: 
• Den overvejende del er rettet mod forretningsidéer indenfor 

techbranchen, hvor kun en mindre andel af kvinderne starter og 
driver virksomhed 

• Der ikke eksisterer særlige finansieringsmuligheder målrettet 
kvinder, som ønsker et alternativ til den klassiske venture kapital 

• Enkelte initiativer som f.eks. WeStart forsøger at adressere nogle 
af de udfordringer, som kvinderne møder. 

Derfor kan der med fordel kigges nærmere på måden, hvorpå initia-
tiverne er indrettet og tilrettelagt på. Svarene passer ganske enkelt 
ikke til spørgsmålene, når det kommer til i tilstrækkeligt omfang og 
dybde at understøtte de kvindelige iværksættere og deres bevæg-
grunde for at starte, drive og udvikle egen virksomhed. 

Disse pointer går i store træk igen hos de forskellige aktører og kvin-
delige iværksættere, som vi har interviewet. Mere specifikt er inter-
viewpersonerne kommet med følgende pointer: 

• Hovedparten af de tilbud, som særligt målrettet kvinder ”kopier-
er” den måde, hvorpå tilbud indrettes til iværksættere generelt 

• Der mangler initiativer, som støtter op om den måde, som kvind-
er typisk vælger at udvikle deres forretning på 

• Den linse, hvor igennem investorer bedømmer kvindelige iværk-
sætteres forretningsidéer og –potentiale, er den samme, som den 
der benyttes til iværksættere generelt 

• Der mangler en lyst hos investorerne til at investere i en mere or-
ganisk form for vækst 

• Der mangler rollemodeller, der ikke er den stereotype iværksæt-
ter, og størstedelen af initiativerne tager afsæt i et stereotypt 
billede af iværksættere 

• Der mangler initiativer, som klæder kvinderne på til at kunne tale 
”investor-sprog” 

• Der bør kigges nærmere på kvinders bevæggrunde for at starte 
og drive egen virksomhed – og så skal vi indrette initiativer som 
kan understøtte kvinder dér, hvor de er 

• Vi skal ikke have mere af det samme – der skal gøres noget an-
derledes. 

På næste side ses to eksempler på virksomheder, som bygger deres 
kurser til kvindelige iværksættere på et mere feminint værdisæt.

Initiativerne holdt op mod kvindernes bevæggrunde 
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”Nye fortællinger om iværksætteri og nye definitioner af 
succes. Vi udfordrer den traditionelle definition af succes 
indenfor business og iværksætteri; via undervisning, forløb og 
fællesskab viser vi at iværksætteri ikke pr. default er lig med 
+50 timers arbejdsuger og hustle hard-stilen. 

Det er i stedet muligheden for at skabe sin egen arbejdsplads, 
sin egen hverdag og en business, der bidrager positivt til 
verden og livskvaliteten for founderne bag - med fokus på at 
leve og arbejde efter egne værdier, i eget tempo og selv 
definere succes.” 

www.bygdinbusiness.dk 

”Feminine leadership & holistic well-being. Our mission is to 
bring everyday balance to beings and business. We work with 
forward-looking companies who want to strengthen their 
business from the core of their people. Accessible programs, 
courses and retreats centered around body awareness, 
creativity and conscious communication. 

Feminin ledelse er den ledelse, tiden kalder på. En stil der 
reflekterer verdens efterspørgsel på indre og ydre balance for 
at kunne gøre en reel forskel. Vi udfordrer den traditionelle 
maskuline ledelsesstil og arbejder med en sundere, modigere 
tilgang til ledelse med færre kompromiser. Tiden er inde til en 
dyb vejrtrækning. Ikke endnu en forpustet hverdag.” 

www.unafirm.com

To eksempler på initiativer bygget på et feminint værdisæt 
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Byg din business 

Direktører: Cathrine Møller 
Petersen og Camilla Agerskov 
Opstart: 2018 

Udbyder online kurser og forløb 
og har udgivet e-bøger og online 
magasinet ”Startup & chill”. 

Una firm 

Direktører: Louise Walther Nielsen 
og Maria Dall Meyenburg 
Opstart: 2020 

Udbyder coaching-forløb og kurser 
for iværksættere, erfarne ledere, 
virksomheder og skoler. 

http://www.bygdinbusiness.dk
http://www.unafirm.com


Potentialer for nye initiativer 
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Udfordringer Karakteristika ved de eksisterende initiativer Potentialer 

O
p

st
ar

t • Myter om den stereotype iværksætter 
• Fokus på vækst og penge 
• For få kvindelige rollemodeller 
• Maskulin kommunikation og sprog 
• Vanskeligheder med at få adgang til 

etablerede netværk 

• Der er mange startup-initiativer i København 
• Hovedparten af de tilbud som er særligt 

rettet mod kvinder ”kopierer” den måde, 
hvorpå tilbud indrettes til iværksættere 
generelt 

• Enkelte initiativer griber det anderledes an 

• Arbejd aktivt med at fremhæve ikke 
stereotype kvindelige iværksættere 

• Arbejd aktivt med at udvikle 
initiativer, som i højere grad tilgodeser 
de udfordringer kvinder møder 

Fi
n

an
si

er
in

g • Møder fokus på økonomisk vækst 
fremfor på impact og formål 

• Fokus på team fremfor individ 
• Kriterier for finansiering matcher ikke 

kvinders forretningsmodeller 
• Investorer er primært mænd 
• Manglende forståelse for 

forretningsidéen 
• Ønsket om at tage ejerandele 
• Bias da det ofte er mænd, der er 

investorer 

• Kriterierne for at få adgang til kapital tiltaler 
ikke kvinder 

• Kriterierne for at få adgang til kapital 
matcher ikke i særlig høj grad kvinders 
forretningsmodeller og formål 

• Der er få initiativer særligt rettet mod 
kvinder 

• Giv kvinder kompetencer til at begå 
sig i det eksisterende investormiljø 

• Arbejd aktivt for at påvirke 
investormiljøerne til at ændre den 
måde hvorpå de bedømmer 
kvindelige iværksætteres 
forretningsidéer og –potentialer 

• Arbejd for alternative 
finansieringskilder målrettet kvinder 

Sk
al

er
in

g • Forudbestemte rammer for skalering 
• Deltager ikke i de ”rigtige netværk” 
• Møder andre forståelser af succes 

• Der er mange forskellige tilbud rettet mod 
skalering af virksomheder 

• Tilbud rettet særligt mod kvinder ”kopierer” 
den måde, hvorpå tilbud indrettes til 
iværksættere generelt 

• Arbejd aktivt med at understøtte 
kvinderne i at skalere deres 
virksomheder på deres præmisser



DEL 3 

INSPIRATION
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Udvalg af initiativer til inspiration 

Som det fremgår af forrige afsnit er det tydeligt, at der i København 
allerede er en del initiativer og tilbud til iværksættere og også tilbud, der 
er rettet mod kvindelige iværksættere. 

Målet om flere kvindelige iværksættere optager selvsagt ikke kun Køben-
havns Kommune og derfor finder vi brugbar inspiration, når vi kigger 
uden for kommunegrænsen. I denne del præsenteres en række konkrete 
udenlandske cases og en dansk case, som Københavns Kommune kan 
lade sig inspirere af, i deres arbejde med at fremme kvindeligt iværksæt-
teri. 

Initiativerne er udvalgt på baggrund af professor Helle Neergaards 
kendskab til succesfulde initiativer, hvor vi samtidig har kigget på over-
førbarheden til en dansk kontekst samt desk research og interviews. 

Opmærksomheden på overførbarheden betyder bl.a., at initiativer, som 
er rettet mod kvinder i udviklingslande, ikke er taget med, da både 
motivationen for at starte virksomhed og rammebetingelserne er grund-
læggende anderledes end i Danmark. 

Casebeskrivelserne giver en kort indflyvning til initiativet og de mest cen-
trale aktører, som har været afgørende i opstartsfasen og i den efterfølg-
ende drift af initiativet. I de tilfælde, hvor det har været muligt at identifi-
cere finansieringens omfang og eventuelle effektmål, er de præsenteret. 
Fælles for initiativerne er, at de har til formål at øge kvinders iværksæt-
termuligheder.
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Kort om initiativet 
StartupAmsterdam er et offentligt initiativ, som byrådet i Amster-
dam har startet for at skabe et attraktivt startup og scaleup miljø i 
byen ved at samle offentlige og private aktører. Initiativet har bi-
draget væsentligt til at fremme innovativt og bæredygtigt iværksæt-
teri og dermed placere Amsterdam, som en central spiller på den 
europæiske scene. 

Udfordringer, som initiativet adresserer 
StartUp Amsterdam er interessant for Københavns Kommune, fordi 
der findes en række relevante erfaringer, der kan trækkes på, når 
man som offentlig myndighed ønsker at skabe et godt iværksætter-
miljø. Deres program hviler på fem søjler, som skal være tilgængeligt 
for startups: 1) talent, 2) kunder, 3) udviklingsmuligheder, 4) kapital 
og 5) et faciliterende miljø. 

De første tre år af initiativet blev brugt på at identificere mangler og 
behov blandt iværksættere – ikke via top-down initiativer, men ved 
at tage udgangspunkt i iværksætteres behov og økosystemets mang-
ler. Baseret på dette har de identificeret seks roller (Connector, øko-
system-bygger, kommunikator, serviceudbyder, dataindsamler og 
advokat), som lokalregeringen (byrådet) kan indtage, når de gennem 
projekter vil styrke økosystemet og herunder kvindelige iværksæt-
teres muligheder (se side 25, hvor rollerne er uddybet). 

De seks roller udøves nu gennem en række projekter, der som regel 
er offentlig-private partnerskaber. Deres erfaring er, at projekterne 

oftest er succesfulde, når kommunen, efter lidt tid, træder et skridt 
tilbage og lader projektet blive drevet af aktører i økosystemet. 

Initiativtager og centrale aktører 
StartupAmsterdam er et offentligt program initieret og finansieret af 
byrådet i Amsterdam. De har et iværksætterhus og personale med 
ekspertise inden for forretningsudvikling og rådgivning af startups. 

Finansiering af initiativet 
StartupAmsterdam finansieres af byrådet og har kostet mellem 1,1 
og 1,4 mio. euro om året at drive i perioden 2019-2021. 

Effektvurdering 
Amsterdam figurerer nu i toppen af diverse lister over attraktive 
byer for startups på linje med Berlin og London. 

Initiativer til inspiration 
StartupAmsterdam, Amsterdam, Holland 
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Faktaboks 

Offentligt initiativ af byrådet, som har til formål at skabe et attraktivt og 
kendt iværksættermiljø for startups og scaleups i Amsterdam. 

Etableret: 2015 
Centrale aktører: Amsterdams byråd 
Omfang: Har startet og støttet mere end 40 
projekter og events 
Antal medarbejdere: ca. 9 
Overførbarhed til København: Høj



Kort om initiativet 
Going for Growth er et initiativ, som har til formål at skabe vækst for 
kvindelige iværksættere. Kravene for at deltage er, at man arbejder 
fuldtid for sin virksomhed, har skabt økonomisk overskud med virks-
omheden og at man har en stærk ambition om at vækste. Iværksæt-
terne kobles sammen i netværk af otte personer med en ”lead 
entrepreneur”, der selv har erfaring med at vækste, og det sikres at 
deltagernes virksomheder ikke er direkte konkurrenter. Kvinderne 
definerer selv succes og opstiller en række mål og milepæle, de skal 
arbejde hen imod. Programmet opstartes én gang årligt og omfatter 
min. seks møder over seks måneder. Initiativet har vundet flere 
priser i EU og anses som eksemplarisk af OECD. 

Udfordringer som initiativet adresserer 
Der skabes stærke netværksrelationer og rollemodeller at se op til. 
Psykologisk isolation undgås, da rådgivning og sparring kommer fra 
andre i samme sko og ikke fra fx forretningsrådgivere. Som deltager 
oplever man, at andre ligesindede har samme udfordringer og man 
får indsigt i deres løsninger. Ved første møde sættes individuelle mål 
blandt deltagerne for hhv. programperioden (seks måneder) og 36 
måneder efter start. Det skaber et positivt gruppepres, at der følges 
systematisk op. Lead entrepreneur sparrer og faciliterer. 

Initiativtager og centrale aktører 
Initiativet er startet via et offentlig udbud fra Justitsministeriets 
afdeling for ligestilling som Paula Fitzsimons – programmets founder 
– vandt i 2008. Driften af Going for Growth kræver en projektleder 
med et betydeligt netværk, som kan rekruttere relevante frivillige 

lead entrepreneurs, håndtere ansøgninger fra deltagere, sammen-
sætte netværksgrupperne og opbygge en evalueringsramme. 

Finansiering af initiativet 
I dag er initiativet støttet finansielt af Enterprise Ireland (national of-
fentlig organisation) og KPMG. Lead entrepreneurs er frivillige, hvil-
ket holder omkostningerne lave (og motivationen for at deltage høj). 

Effektvurdering 
Der måles ved opstart og efter seks måneder (selvrapportering). Den 
seneste cyklus med 56 deltagere blev afsluttet i juni 2021. På seks 
måneder øgede deltagerne deres omsætning med 8,8 pct. Virksom-
hederne fik 93 flere fuldtidsansatte og 70 deltidsansatte. 

Initiativer til inspiration
Going for Growth, Dublin, Irland 
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Faktaboks 

Velorganiserede netværksgrupper der har til formål at skabe vækst for 
kvindelige iværksættere. Kvinder ansøger om at blive en del af en 8-
personers gruppe ledet af en erfaren og succesfuld kvindelig iværksætter. 
Tilbuddet er rettet mod virksomheder med min. to års overskud. 

Etableret: 2008 i Irland 
Centrale aktører: Frivillige succesfulde kvindelige 
iværksættere, organisator af netværket 
Omfang: 800 kvinder har deltaget siden 2008 
Antal medarbejdere: 1 projektleder 
Overførbarhed til København: Høj



Faktaboks 

Storbritanniens største udbyder af træning og støtte til kvindelige iværk-
sættere. Huser 80 startups i hovedkontoret i Liverpool og har haft 60.000 
kvinder og 4.000 virksomheder gennem deres programmer. 

Etableret: 1996 
Centrale aktører: Liverpools byråd, offentlige 
byudviklingsmidler 
Antal medarbejdere: ca. 60 
Overførbarhed til København: Moderat

Kort om initiativet 
Den største udvikler og leverandør af forretningstræning og -støtte 
til kvinder i Storbritannien. Non-profit organisationen tilbyder inku-
batormiljø for iværksættere, start-up rådgivning og producerer infor-
mation og viden om kvinders økonomiske udvikling med et policyret-
tet fokus. Organisationen har hovedkontor i Liverpool, men opererer 
bredt nationalt og rådgiver bl.a. offentlige aktører i andre lande. De 
har ikke engagementer i København, men det er muligt at indhente 
policy-rådgivning fra organisationen. 

Udfordringer, som initiativet adresserer 
Huset er åbent for alle, og det er en vigtig pointe ikke at forsøge at 
cherry picke hvilke virksomheder, der må benytte husets tilbud gen-
nem adgangskriterier. Rådgivere i huset ”diagnosticerer” hvilken 
hjælp den enkelte har brug for og henviser derefter til interne tilbud. 
55 pct. af brugerne har ikke haft en virksomhed tidligere. Der foku-
seres særligt på at rådgive kvindelige iværksættere om livsbalance 
(herunder familieansvar, børnepasning og barsel). 

Initiativtager og centrale aktører 
Organisationen blev stiftet af tre kvinder i 1996, men voksede først 
til den organisation, det er i dag, gennem projekt WICED (Women’s 
International Centre for Economic Development). Projektet startede 
i 2009 og blev finansieret af Liverpools byråd og Liverpool Vision, 
som var et omfattende offentligt byudviklingsinitiativ. Resultatet af 
WICED stod færdigt i 2011. Hovedkontoret i Liverpool har gjort Liver-
pool til et omdrejningspunkt for kvinders økonomiske udvikling. 

Finansiering af initiativet 
Projekt WICED blev finansieret af Liverpools byråd og Liverpool Visi-
on for 5.3 mio. Pund The Women’s Organisation er i dag registreret 
som en velgørende organisation. 25% af omkostningerne finansieres 
ved at udleje kontorer til virksomheder. Resterende finansieres ved 
at sælge tre til fem årige programmer rettet mod kvindelige iværk-
sættere til regeringen, via EU-projektmidler (faldende efter Brexit) 
og via egenindtægter fra forretningsrådgivning. 

Effektvurdering 
Initiativet har hjulpet mere end 60.000 kvinder og 4.000 virksomhe-
der. Organisationen og hovedsædet i Liverpool er en platform, hvor-
fra mange initiativer og tilbud udspringer og derfor er der ikke en 
konkret effektmåling, der kan fremhæves. 

Initiativer til inspiration
The Women’s Organisation, Liverpool, England 
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Kort om initiativet 
The Kitchen er Aarhus Universitets iværksætterhus, som tilbyder 
rådgivningsforløb, events og kontorfaciliteter til startups, som har en 
forbindelse til universitetet. 

Udfordringer, som initiativet adresserer 
Initiativet er interessant for Københavns Kommune, da det er et ek-
sempel på et fysisk iværksættermiljø, hvorfra der opstår tværinstitu-
tionelle samarbejder mellem universitetet, kommunen, regionen 
samt fonde og private virksomheder. Selvom initiativet drives af Aar-
hus Universitet, så betragter kommunen det som et aktiv for iværk-
sættermiljøet i Aarhus Kommune generelt og kommunen benytter 
sig af huset gennem diverse samarbejder. The Kitchen og Aarhus 
Kommune samarbejder bl.a. om at nedbringe dimittendledigheden. 
Det sker via en ordning, hvor dimittender med en forretningsidé til-
bydes et 12-ugers kompetenceforløb i The Kitchen, som har til for-
mål at gøre deres forretning til levevej efter afsluttet studie. I peri-
oden fritages dimittenderne fra at søge jobs, så de kan fokusere på 
forretningen. 

Universitetet spiller en central rolle for det aarhusianske iværksæt-
termiljø, da man via The Kitchen kan præsentere unge studerende 
for iværksætteri, rollemodeller og give kompetencer, som kan gøre 
iværksætteri til en karrierevej. The Kitchen afvikler særlige aktivite-
ter for kvindelige iværksættere som fx ”Women learn to code” og 
promoverer aktivt kvindelige rollemodeller gennem events (fx inspi-
rerende ”Morning talks”, som er åbne for alle). 

Centrale aktører 
Aarhus Universitet ejer The Kitchen, men har bygget huset med hen-
blik på at etablere tværinstitutionelle samarbejder mellem universi-
tetet, kommunen, regionen samt en række private og offentlige 
fonde og virksomheder. 

Finansiering af initiativet 
Huset drives af Aarhus Universitet. Aktiviteter finansieres bl.a. gen-
nem EU-projekter og samarbejdsaftaler med Aarhus Kommune. 

Effektvurdering 
Førnævnte jobcenterordning for dimittender er relativt ny, og har 
derfor kun haft ti personer igennem. De har 100 pct. succesrate, dvs. 
alle har i løbet af de 12 uger skabt et forsørgelsesgrundlag med 
deres forretning og ender dermed ikke som dimittendledige. Aftalen 
er netop blevet forlænget. 

Initiativer til inspiration
The Kitchen, Aarhus 
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Faktaboks 

Iværksætterhus med forretningsrådgivere, kurser, events og kontorer til 
startups. Kombination af åbne events for alle og særlige tilbud for personer 
knyttet til universitetet (studerende og forskere). 

Etableret: 2020 
Placering: Aarhus 
Centrale aktører: Aarhus Universitet, 
Aarhus Kommune 
Antal medarbejdere: ca. 20 
Overførbarhed til København: Høj



Kort om initiativet 
Den canadiske regering introducerede i 2018 Women Entrepreneur-
ship Strategy (WES), som er landets første kvindelige entreprenør-
skabsstrategi. Den initiale investering var to mia. CAD, og den blev 
forøget til fem mia. CAD i 2020. Målet er at fordoble antallet af kvin-
deejede virksomheder inden 2025 og tilføje 150 mia. CAD til BNP’en. 

Udfordringer som initiativet adresserer 
WES har naturligvis et omfang som overstiger Københavns Kommun-
es finansielle muligheder på området. Eksemplet er taget med her, 
da strategiens tiltag kan tjene som inspiration til konkrete områder, 
hvor andre lande prioriterer midler for at adressere kvindelige 
iværksætteres udfordringer. 

Strategien hviler på fire søjler: 1) hjælp til at få kvindeejede virksom-
heder til at vokse, 2) øget adgang til kapital, 3) forbedret adgang til 
programmer for føderale forretningsudvikling, 4) øget data og viden. 

Konkret udmøntes midlerne til: 
• Funding til programmer og organisationer som støtter kvindeeje-

de eller -ledede virksomheder 
• Kapital til kvindeejede eller -ledede virksomheder bl.a. gennem 

en venture kapital fond på 200 mio. CAD, som kun investerer i 
kvindeledede tech-virksomheder på tværs af sektorer 

• Øget adgang til offentlige kontrakter for kvinder 
• Et videncenter for kvindeligt entreprenørskab 

Det skal bemærkes, at adgangskriterierne til kapital i fonden har 
modtaget kritik for at være for brede, idet virksomheder kan modta-
ge støtte, hvis ledende ansatte er kvinder. 

Centrale aktører 
Den canadiske regering. 

Finansiering af initiativet 
Initiativet er finansieret af den canadiske stat, og der er afsat i alt 
fem mia. CAD. 

Effektvurdering 
Med initiativet har regeringen sendt et klart signal om at kvindelige 
iværksætteres udvikling er en prioritet. Der er ikke offentliggjort 
konkrete resultater fra initiativet endnu. 

Initiativer til inspiration
Women Entrepreneurship Strategy, Canada 
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Faktaboks 

Women Entrepreneurship Strategy er et omfattende nationalt initiativ fra 
den canadiske regering, som skal fordoble antallet af kvinde-ejede 
virksomheder og tilføje 150 mia. CAD til BNP’en i Canada. 

Etableret: 2018 
Placering: Canada 
Centrale aktører: Den canadiske regering 
Overførbarhed til København: Lav



DEL 4 

POLICY-
ANBEFALINGER
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Som beskrevet oven for findes der allerede en lang række initiativer 
som iværksættere i København kan benytte sig af og der findes også 
en række initiativer rettet særligt mod kvinder. Analysen peger også 
på en række potentialer for at sætte ind, så andelen af kvindelige 
iværksættere øges og for at de kvindelige iværksættere i højere grad 
kan hente finansiering og skalere af deres virksomheder. 

På denne baggrund præsenteres i det følgende 16 policy-
anbefalinger, som retter sig mod hhv. at fremme, at flere kvinder 
starter egen virksomhed, at de i højere grad søger og opnår 
finansiering, samt at de skalerer deres virksomheder. 

De 16 policyanbefalinger skal først og fremmest inspirere til dialog 
og strategisk tænkning ift., hvordan Københavns Kommune ønsker at 
placere sig i økosystemet og hvilke initiativer, det giver mening, at 
Københavns Kommune engagerer sig i på kort og på længere sigt. 

Inspireret af initiativet i Amsterdam (jf. side 18) tager hver 
policyanbefaling derfor afsæt i én eller flere roller, som Københavns 
Kommune kan tage og hvert initiativ skal derfor også vurderes med 
afsæt heri. Det skal dog ikke forstås sådan, at Københavns Kommune 
ikke kan indtage andre roller ift. en given policyanbefaling. Blot er 
det vigtigt at være opmærksom på, at der til de forskellige roller 
knytter sig forskellige ressource- og finansieringsbehov. 

Det er derfor ikke uvæsentlig at overveje, hvilken rolle Københavns 
Kommune kan og skal indtage i sine bestræbelser på at fremme 
kvindeligt iværksætteri. Dels ift. ovenstående og dels ift. de 
ressourcer, der er til rådighed. Særligt rollen som serviceudbyder er 
ofte forbundet med betydeligt finansieringsbehov. Det samme 
gælder rollen som økosystembygger. 

Amsterdam har gjort sig en række erfaringer med at være en 
offentlig aktør i iværksætter-økosystemet og har som regel indgået i 
offentlig-private partnerskaber. Erfaringen er, at projekterne oftest 
er succesfulde, når kommunen, efter lidt tid, træder et skridt tilbage 
og lader projektet blive drevet af aktører i økosystemet. 

På næste side gennemgås indledningsvist de seks strategiske roller. 

Efter præsentationen af de 16 policyanbefalinger til opstart af 
virksomhed, finansiering af virksomhed og skalering af virksomhed 
giver vi et bud på, hvilke konkrete tiltag Københavns Kommune kan 
igangsætte på kort sigt og et forslag til, hvilke strategiske spørgsmål 
det vil være nyttigt at få afklaret på lidt længere sigt, så der 
etableres en strategisk retning og en ambition for kommunens 
engagement på dette felt.

Om policyanbefalingerne 
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SERVICEUDBYDER 
Man kan tilbyde konkrete services gratis eller mod 
brugerbetaling. Vær opmærksom på ikke at disrupte 
det eksisterende marked. Dette vil ofte være forbun-
det med betydelige finansieringsbehov. 

CONNECTOR 
På neutral vis kan der skabes og medieres interaktion-
er mellem forskellige mennesker, aktører og klynger i 
økosystemet. Dette kræver personale, der kan række 
ud og samle folk. 

Seks strategiske roller, som Københavns Kommune kan indtage 
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ADVOKAT 
Som kommune kan man udnytte sin særlige adgang til 
politiske beslutningstagere både på nationalt og euro-
pæisk niveau til at promovere vigtigheden af fx at 
fremme kvindelige iværksætteres muligheder for at 
vækste.

ØKOSYSTEM-BYGGER 
Hvis økosystemet mangler noget, så kan kommunen 
hjælpe med at opbygge det som partner i action-
drevene projekter. Dette vil ofte være forbundet med 
betydelige finansieringsbehov. 

KOMMUNIKATOR 
Der kan skabes opmærksomhed omkring de mulighe-
der, som København byder på for iværksættere. Over-
ordnet set kan det bidrage til at positionere Køben-
havn som fx en innovationshub og iværksættervenlig 
by. 

DATAINDSAMLER 
Undersøge og analysere for at skabe overblik over de 
eksisterende muligheder, behov og mangler i økosys-
temet. Her har kommunen fordel af at kunne trække 
på eksisterende databaser. 



Policyanbefalinger 
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Policyanbefaling I 
Københavns Kommune kan indtage rollen som kommunikator og 
skabe opmærksomhed om de kvindelige iværksættere, som lykkes. 
Der kan med fordel arbejdes med at fremhæve kvinder, som adskil-
ler sig fra den stereotype iværksættere. 

Policyanbefaling IV 
Københavns Kommune kan indtage rollen som advokat og gå i dialog 
med staten om muligheden for at kunne give kvindelige 
iværksættere tilskud til børnepasning under ti timer om ugen til børn 
under seks måneder.

Policyanbefaling III 
Københavns Kommune kan indtage rollen som dataindsamler og 
kommunikator og stille et overblik over muligheder i økosystemet til 
rådighed for kvinder, som påtænker at starte egen virksomhed, eller 
som lige har startet egen virksomhed. 

Kvindelige rollemodeller 
En væsentlig forklaring på, at kun en lille andel af kvinder 
springer ud som iværksættere synes at bunde i kvindernes 
selvbillede af, at de mangler entreprenørielle kompetencer. 
Et flittigt brugt initiativ er at fremhæve kvindelige rolle-
modeller, som succesfuldt har startet egen virksomhed. 

Overblik over muligheder 
Ifm. opstart af egen virksomhed giver mange kvinder udtryk 
for, at de mangler overblik over, hvilke muligheder der er i 
økosystemet for iværksættere i Københavns Kommune, hvor 
de kan få rådgivning, kurser mv. 

Policyanbefaling II 
Københavns Kommune kan indtage rollen som advokat og italesætte 
behovet for, at flere kvinder starter egen virksomhed. 

Barsel 
Kvinder varetager i højere grad end mænd forpligtelser med 
børn og hjem. Særligt kvinder på barsel oplever udfordringer 
med at få livet som iværksætter til at hænge sammen med 
familielivet. 

Opstart af virksomhed 
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Policyanbefaling VI 
Københavns Kommune kan indtage rollen økosystembygger og ar-
bejde aktivt for, at der kommer flere co-working spaces for kvindeli-
ge iværksættere á la Female Founders House (med 120 pladser). 

Policyanbefaling VII 
Københavns Kommune kan indtage rollen som connector og arbejde 
for flere eller hyppigere start-up programmer, som kan bidrage til at 
fremme kvindelige iværksætteres forretningsidéer, som ikke falder 
indenfor tech-branchen. 

Arbejds- og samlingssteder målrettet kvinder 
Mange kvinder starter virksomhed alene og sidder derfor 
også ofte alene og arbejder med at udvikle deres idé. Der er 
en del co-working spaces mv. i København, men der kunne 
med fordel arbejdes på, at økosystemet udvides her. 

Startskud udenfor tech 
En stor del af de eksisterende initiativer målrettet kvindelige 
iværksættere fokuserer på tech på trods af, at det er de fær-
reste kvinder, som starter en virksomhed indenfor tech. Der 
synes, at være behov for start-up programmer, som retter sig 
mod andre brancher og former for forretningsidéer. 

Policyanbefaling VIII 
Københavns Kommune kan indtage rollen som dataindsamler og 
indsamle kvalitative data om, hvad den brede skare af kvindelige 
iværksættere i København har brug for og hvad de mangler for at 
kunne lykkes med i deres virksomheder.

Mere viden om behov 
Der findes allerede en del viden om, hvad kvindelige iværk-
sættere har brug for og denne analyse giver flere bud. Det 
har ikke indenfor rammerne af denne opgave været muligt 
at dykke dybere ned i de specifikke behov som de køben-
havnske kvindelige iværksættere har. 

Policyanbefaling V 
Københavns Kommune kan indtage rollen som økosystembygger og 
lade sig inspirere af The Kitchen i Aarhus og skabe et initiativ for 
kvinder, som bygger bro mellem et liv som studerende med en god 
idé og et liv som iværksætter og forretningen som en levevej. 

Brobygning mellem et liv som studerende og et liv som 
iværksætter 
Kvinder angiver ofte, at de mangler entreprenørielle kompe-
tencer og har svært ved at komme fra forretningsidé til op-
start. Kompetencerne har de ofte ikke med sig fra deres ud-
dannelse og derfor får de ikke omsat idéen til en virksom-
hed. 

Opstart af virksomhed
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Policyanbefaling IX 
Københavns Kommune kan indtage rollen som connector så aktører 
på finansierings- og investeringsområdet kan møde de kvindelige 
iværksættere i København, som de ikke naturligt kommer i kontakt 
med. 

Policyanbefaling XI 
Københavns Kommune kan indtage rollen som advokat og arbejde 
aktivt for, at der i udvalgte programmer mv. ændres i kriterierne for 
at opnå kapital så de fx inkluderer et fokus på ”bedre” fremfor ”me-
re”, organisk vækst, bæredygtighed mv. 

Policyanbefaling X 
Københavns Kommune kan indtage rollen som advokat og arbejde 
aktivt for, at der stilles anderledes former for kapital til rådighed for 
kvindelige iværksættere, som i højere grad tilgodeser de bevæggrun-
de kvinder har for at stifte og drive egen virksomhed. 

Policyanbefaling XII 
Københavns Kommune kan indtage rollen som connector og økosys-
tembygger og udvikle kurser rettet mod investorer, som klæder dem 
på med viden om bias og værktøjer til at se på kvinders 
forretningsidéer og -modeller med andre øjne.

Fremme kendskab 
En stor del af de kvindelige iværksættere søger ikke ekstern 
finansiering til deres virksomheder og ofte får investorerne 
heller ikke øje på kvindernes forretninger i iværksættermiljø-
et. 

Alternative finansieringskilder 
Kvindelige iværksættere er mindre tilbøjelige til at afgive ej-
erandele end mænd og det er typisk en barriere for, at de sø-
ger investeringer, selvom finansieringen ofte kan give deres 
virksomhed et vækstskub. 

Andre kriterier 
Kvinder føler sig ofte udfordret i mødet med finansierings- og 
investormiljøet, da den linse, hvormed deres forretningsidé-
er og –modeller betragtes og vurderes i mange tilfælde ikke 
matcher de bevæggrunde, som kvinder har for at stifte egen 
virksomhed og den type af virksomhed de har. 

Påvirke mindset og viden 
Undersøgelser viser, at, når det lykkes kvindelige iværksætte-
re at få kapital, så genererer de typisk en større omsætning 
pr. investeret krone end deres mandlige kollegaer. Ikke desto 
mindre får de kun tildelt en meget lille del af de midler, der 
er til rådighed. 

Finansiering af virksomhed 
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Policyanbefaling XIII 
Københavns Kommune kan indtage rollen som connector og økosys-
tembygger for at fremme, at der udbydes acceleratorprogrammer 
for kvinder som fx arbejder med skalering, hvor der i højere grad er 
fokus på den værdi virksomheden skaber, fremfor den økonomi 
virksomheden skaber. 

Policyanbefaling XIV 
Københavns Kommune kan indtage rollen som connector og økosys-
tembygger for at fremme, at der iværksættes initiativer og events, 
som bringer kvindelige iværksættere sammen, eller at de får skabt et 
team omkring sig. 

Policyanbefaling XV 
Københavns Kommune kan indtage rollen som connector og under-
støtte initiativer, som fremmer, at kvindelige iværksættere får en 
kvindelig mentor, som kan hjælpe dem med skalering af deres virk-
somhed. 

Policyanbefaling XVI 
Københavns Kommune kan indtage rollen som økosystembygger og 
med inspiration fra The Women’s Organisation og Going for Growth 
for at skabe særlige rammer for alle typer af kvindelige iværksætte-
re, der gerne vil skalere deres virksomheder.

Acceleratorer med anderledes fokus 
Mange kvinder vil gerne se deres virksomhed vokse og de vil 
gerne tjene penge. Men de går til skalering på andre måder 
end mænd og bootstrapper sig ofte til væksten, da de ikke 
føler, at de passer ind i de krav og det fokus, der er i mange 
acceleratorprogrammer. 

Særlige rammer for alle kvindelige iværksættere 
Kvindelige iværksættere er ikke nødvendigvis uambitiøse, når 
det kommer til at skalere deres virksomheder. De gør det blot 
ofte på en anden måde end den gængse i iværksættermiljøet. 

Arenaer til møder og match 
Kvinder starter i langt højere grad end mænd virksomhed 
alene og analyser viser, at det er én af årsagerne til, at deres 
virksomheder ikke vokser i samme tempo som mænds. 
Teams med komplementære kompetencer klarer sig generelt 
bedre. 

Peer-to-peer 
Kvindelige iværksættere bliver ofte mødt af et økosystem, 
der er designet af og til mænd. Analyser viser, at kvinde til 
kvinde mentoring har en positiv effekt for udviklingen af 
kvindernes virksomheder. 

Skalering af virksomhed 



De ovenstående anbefalinger rejser spørgsmålet om, hvordan 
Københavns Kommune rent strategisk skal gebærde sig ift. denne 
dagsorden. Herunder hvad ambitionsniveauet og målene skal være, 
hvilke ressourcer der bør allokeres og ikke mindst, hvordan 
Københavns Kommune vil positionere sig ift. økosystemets mange 
aktører og hvilke roller man ønsker at indtage. 

Udover tilgangen med at differentiere de roller, man indtager som 
kommune i bestræbelserne på at fremme iværksætterdagsordenen 
blandt kvinder, kan Københavns Kommune også ift. dette spørgsmål 
lade sig inspirere StartUp Amsterdam, som har udarbejdet en 
egentlig strategi for iværksættermiljøet i byen og ikke mindst for, 
hvordan Amsterdam som offentlig aktør kan påvirke og understøtte 
udviklingen. 

Ved at følge Amsterdams eksempel kan de kommende initiativer, 
som Københavns Kommune ønsker at tage, sættes ind i en strategisk 
ramme, hvortil der er knyttet en ambition og en række mål for, hvad 
Københavns Kommune ønsker at opnå. 

Det er derfor vores anbefaling, at der på længere sigt udarbejdes en 
egentlig strategi på området, som udgør en ramme, hvor ud fra der 
kan prioriteres og vælges mellem forskellige policyanbefalinger og 
roller. 

Der vil derfor være brug for at arbejde med strategiske 
spørgsmål som fx: 

1. Hvilke ambitioner har Københavns Kommune på området? 
2. Hvad vil Københavns Kommune opnå? Hvad er målet? Er det 

flere kvindelige iværksættere med større diversitet, eller er det 
flere vækstvirksomheder med kvinder i spidsen? Eller noget helt 
tredje? 

3. Hvordan ønsker Københavns Kommune at positionere sig som 
offentlig aktør i økosystemet? 

4. Hvilke roller skal Københavns Kommune tage på sig ift. at nå de 
strategiske mål? 

5. Hvordan og med hvem skal Københavns Kommune samarbejde? 

Et strategisk arbejde af denne karakter kan være tidskrævende og 
derfor vil vi på den næste side komme med forslag til konkrete 
initiativer, som på kort sigt kan lægge til det engagement, som 
Københavns Kommune allerede har på området for at femme 
iværksætteri blandt kvinder.

Strategiske overvejelser på længere sigt 
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På den korte bane foreslår vi pba. analysen, at Københavns 
Kommune arbejder på følgende initiativer: 

• Københavns Kommune støtter allerede initiativet Tech Nordic 
Advocates økonomisk. Programmet har med vækstprogrammet 
”Danmark i Førertrøjen på Kvindeligt Iværksætteri” præsteret 
gode resultater og det anbefales derfor, at engagementet 
fastholdes. 

Udover at understøtte succesfulde initiativer i for iværksætter-
virksomheder i tech-branchen anbefales det også, at Københavns 
Kommune sætter fokus på kvindelige iværksættere i andre brancher, 
som har mindre bevågenhed og støtte både i økosystemet og blandt 
investorer. 

• Det anbefales derfor, at Københavns Kommune afholder en 
konference som sætter fokus på kvindelige iværksættere, som 
har startet egen virksomhed indenfor andre brancher og som ikke 
nødvendig ligner den stereotype iværksætter. Emnet kan være 
hvordan kvindeligt iværksætteri kan fremmes på kvindernes 
præmisser. Dette kan bidrage til at sætte fokus på mulighederne 
for kvinder og få fremhævet nogle af de mange successer, der er 
der ude, men som vi ikke nødvendigvis hører om. 

Særligt ift. at opnå finansiering er der tydelige udfordringer for 
kvinder. Investorerne, som ofte er mænd, er præget af bias og 
endda fordomme. 

• Det anbefales derfor, at Københavns Kommune i samarbejde med 
økosystemet iværksætter et initiativ, som kaster lys på 
problemstillingen og skaber debat og dialog om emnet – 
herunder mulige løsningsforslag. 

København har allerede et veludviklet økosystem med mange 
aktører på iværksætterområdet. 

• Det anbefales derfor, at Københavns Kommune iværksætter en 
kampagne, som fremhæver København som iværksætterby – 
herunder en by med en række forskellige tilbud og muligheder 
særlig målrettet kvinder. 

Sidst men ikke mindst anbefales det, at Københavns Kommune 
udover at være i dialog med økosystemet også går i dialog med de 
kvindelige iværksættere for at blive klogere på deres behov og 
ønsker og hvordan kommunen helt konkret kan understøtte 

• Det anbefales derfor, at Københavns Kommune indkalder til 
kvindelige iværksætter til dialogmøder.

Konkrete forslag på kort sigt 
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Siden 2001 har vi bistået virksomheder, organisationer og samfundsinstitutioner i at udvikle og realisere deres potentialer. Det sker via udvikling 
af governance, strategi, ledelse og organisation, samt ved at skabe overblik, beslutningsgrundlag og læring gennem strategiske analyser og 
evalueringer. I vores adfærd og tænkning styres vi af tre værdier: Værdiskabelse, fairness og troværdighed. Konsulenterne arbejder over hele 
landet ud fra vores kontorer i Aarhus og København.
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