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Få iværksættere har
kvindelige rollemodeller
Det danske iværksættermiljø er domineret af mænd. Én af årsagerne kan
være manglende kendskab til kvindelige rollemodeller, som kan motivere
og inspirere flere kvinder til at starte ny virksomhed. Kun 8 pct. af Dansk
Erhvervs iværksættermedlemmer nævner én eller flere kvindelige rollemodeller; markant færre end de 25 pct., som nævner mandlige rollemodeller.
Det danske iværksættermiljø er i høj grad præget af mænd. Andelen af danske kvinder i alderen 18-64 år, som er nye iværksættere,
halter markant efter stort set alle andre OECD-lande. 1 I en befolkningsundersøgelse, som Norstat har lavet for Dansk Erhverv i efteråret 2020, svarede blot 3 pct. af kvinderne mellem 18 og 64 år,
at de er i gang med at starte virksomhed, eller har startet ny virksomhed inden for de seneste 3,5 år. Det er signifikant færre end
for mændene, hvor 8 pct. er nye iværksættere. Derudover forventer kun 2 pct. af kvinderne mellem 18 og 64 år at starte ny virksomhed inden for de næste tre år, mens det gælder for 9 pct. af
mændene.
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og mandlige iværksættere som rollemodeller
Har kvindelige rollemodeller

Har mandlige rollemodeller

10% 15% 20% 25% 30%

Andel af iværksættere med rollemodeller, der har
hhv. kvindelige og mandlige iværksættere som
rollemodeller

8 pct. nævner en kvindelig iværksætter som rollemodel
Undersøgelsen viser, at 8 pct. af Dansk Erhvervs iværksættermedlemmer har kvindelige iværksættere som rollemodeller, mens
25 pct. har mandlige iværksættere som rollemodeller. I alt 28 pct.
har nævnt, at de har rollemodeller.
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Hvis vi ser på gruppen af iværksættere, der har rollemodeller, er
det 28 pct., der nævner en kvindelig iværksætter som rollemodel.
Det er signifikant færre end andelen, der har nævnt en mandlig
iværksætter som rollemodel. Det gælder nemlig 89 pct.
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Kilde: Dansk Erhvervs iværksættersurvey, januar/februar 2021.
Note: n = 46. Spørgsmål: ”Hvilke iværksættere vil du betragte som dine
rollemodeller?”. Muligt at vælge op til 10. Kun iværksættere med rollemodeller. Man indgår i begge søjler, hvis man både har kvindelige og
mandlige rollemodeller. Maksimal stikprøveusikkerhed: 12,2 pct. point.

Der kan derfor være et potentiale i at øge kendskabet til kvindelige iværksættere, som kan inspirere andre kvinder til at starte ny
virksomhed.
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Kilde: Dansk Erhvervs iværksættersurvey, januar/februar 2021
Note: n = 164. Spørgsmål: ”Hvilke iværksættere vil du betragte som dine
rollemodeller?”. Muligt at vælge op til 10. 72 pct. af iværksætterne har
ikke nævnt nogle rollemodeller. Man indgår i begge søjler, hvis man
både har kvindelige og mandlige rollemodeller. Maksimal stikprøveusikkerhed: 6,0 pct. point.

Dansk Erhverv har derfor undersøgt, hvor stor en andel af vores
iværksættermedlemmer, der har kvindelige iværksættere som rollemodeller.

https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analy-
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Én af årsagerne til den lave andel kvindelige iværksættere kan
være manglende kendskab til kvindelige rollemodeller. Konsekvensen er, at ikke kun iværksættermiljøet, men også samfundet,
går glip af idéer, talent og diversitet. 2
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https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/vi-lofter-i-flok-

netvark-for-kvindelige-ivarksattere-og-rollemodeller/

de-laveste-i-oecd.pdf
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