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Kun 8 pct. af Dansk Erhvervs iværksættermedlemmer nævner én eller flere kvindelige rollemodeller 

- markant færre end de 25 pct., som nævner mandlige rollemodeller. 

 

 

Dansk Erhverv har lavet en befolkningsundersøgelse, som viser, at blot 2 pct. af kvinder mellem 18 

og 64 år forventer at starte ny virksomhed inden for de næste tre år, mens det gælder for hele 9 pct. 

af danske mænd.  

  

 Figur 1: 

Andel af alle iværksættere, der har hhv. kvindelige og mandlige iværk-
sættere som rollemodeller 

 

 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.  
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Kvindelige iværksættere 
baner vejen til vækst 

 

 

I Danmark er vi kommet et godt stykke vej med at få flere kvinder til at stifte virksomhed, men der 

er stadig lang vej endnu, når det kommer til lige balance mellem mænd og kvinder. Det skal 

vi lave om på, og det kan vi blandt andet gøre ved at fremhæve inspirerende rollemodeller.   

 

Andelen af danske kvinder i alderen 18-64 år, som er nye iværksættere, halter markant efter stort 

set alle andre OECD-lande. Konsekvensen er, at ikke kun iværksættermiljøet, men også samfundet, 

går glip af idéer, talent og diversitet.  

 

Derfor er det også et stort problem, at kun 8 pct. af Dansk Erhvervs iværksættermedlemmer nævner 

én eller flere kvindelige rollemodeller; markant færre end de 25 pct., som nævner mandlige rolle-

modeller. Det er afgørende, at vi får udlignet denne skævvridning, hvis Danmark skal være Verden 

Bedste Iværksætterland. Der skal skabes alsidighed og diversitet på den danske iværksætterscene, 

så alle idérige danskere i højere grad har mod på at starte deres egen virksomhed. 

 

Dansk Erhverv har på baggrund af indstillinger af kandidater og en juryudvælgelse, sammensat et 

stærkt hold af kvindelige iværksættere, som du bør kende. Der er nemlig brug for et forandret og 

mere mangfoldigt syn på iværksættere, som alle danskere kan spejle sig i. Med publikationen sætter 

Dansk Erhverv fokus på kvinder, der har stiftet en virksomhed, der viser synlige vækstresultater. Det 

er vigtigt, for vækstvirksomheder skaber jobs og velstand i Danmark. 

 

Panelet for Verdens Bedste Iværksætterland har kvalificeret en række forslag til, hvordan vi skaber 

større diversitet på iværksætterscenen. Med forslagene stiles der bl.a. efter et opgør med den 

skæve kønsbalance i dansk iværksætteri. Du kan læse et udsnit af forslagene bagerst i denne pub-

likation. 

 

God læselyst! 

 
  
  
  

Brian Mikkelsen   

Adm. direktør   

Dansk Erhverv  
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Jury & kvalifikationskrav 

Dansk Erhverv har modtaget en lang række indstillinger til kandidater til publikationen. Feltet har 

været fyldt med stærke og ambitiøse kvinder, der har haft modet til at sætte noget i søen selv og se 

det vokse. Det har været muligt at indstille følgende kandidater: Kvinder der har stiftet, eller været 

med til at stifte, en virksomhed, hvor virksomheden er under 7 år og har vist synlige vækstresultater. 

  

De 25 iværksættere er udvalgt af en jury. Juryen er sammensat af erhvervskvinder med kompetencer 

inden for virksomhedsdrift, investeringer og med bred indsigt i den danske iværksætterscene. 

 

Anne Marie Kindberg 
Direktør for Marketing & Operations, Microsoft 
 

Anne Marie er direktør for Marketing & Operations hos Microsoft Danmark med ansvaret for 

den daglige drift og selskabets go-to-market-strategi i Danmark. Forud for sin stilling i Micro-

soft har Anne Marie erfaring fra både fintech, banking og 10 år i telekommunikation – altid 

med et digitalt omdrejningspunkt. Anne Marie er uddannet fra Københavns Universitet, hvor 

hun har en kandidat i statskundskab. 

 

 

 

Anne Stampe Olesen 
Stifter & direktør, Nordic Female Founders 

 

Anne er medstifter af Nordic Female Founders, og tidligere COO i Freeway. Anne har gennem 

sit arbejde hos Freeway haft fokus på at skabe struktur og processer, samt udvikling i kon-

cernens ejede eller delvis ejede virksomheder, herudover har hun arbejdet med nye investe-

ringer fra Løvens Hule. Anne har en bachelor i Sportsmanagement samt en master i Proces- 

og forandringsledelse. 

 

 

 

Henriette Kinnunen 
Tidl. direktør Aktive Ejere og selvstændig virksomhedsrådgiver 
 

Henriette er tidligere direktør i brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt business 

angels, og har også varetaget en direktørstilling i Berlingske Media. Hun har i mange år været 

en del af den erhvervspolitiske debat. Bl.a. som chefjurist i Tænketanken CEPOS, som leder-

skribent på Dagbladet Børsen og som erhvervskommentator på Altinget. I 2018 blev hun ud-

peget til én af de mest indflydelsesrige kvinder i Danmark. I dag driver hun sin egen konsu-

lentvirksomhed med rådgivning af især startups. 

 

 



 

 

25 kvindelige iværksættere du bør kende  / Dansk Erhverv 5 
 

 

Jasmina Pless 
Chef for iværksætterpolitik, Dansk Erhverv 
 

I sit arbejde har Jasmina stort fokus på at sikre gode vilkår for iværksættere og styrke adgang 

til kapital og talent for danske vækstvirksomheder. Forud for sin stilling i Dansk Erhverv har 

Jasmina erfaring fra bl.a. Erhvervsministeriet, hvor hun fokuserede på den finansielle sektor 

og vækstkapital. Jasmina er uddannet fra CBS, hvor hun har en kandidat i International Busi-

ness and Politics. 

 

 
 

 

Josefine Volqvartz 
Stifter & direktør, Inspire Film, bestyrelsesforkvinde i KvindeKompagniet 

 
Josefine er CEO og stifter af produktionsselskabet Inspire Film, hvor hun skaber film, event-

produktion og medieformater. Josefine har stiftet KvindeKompagniet, som i dag er en for-

ening, hvis formål er at hylde og øge andelen af kvindelige iværksættere i Danmark. Josefine 

har arbejdet i udlandet og produceret tv-formater for CNN, The Guardian, Al Jazeera English 

og BBC. Josefine er uddannet fra University of Cambridge, hvor hun har en MPhil i Social and 

Political Sciences. Hun har også en MA i International Journalism fra City University. 

 

 

 

Louise Ertman 
Buisness Angel & stifter, Letz Sushi 
 

Louise er grundlægger af sushikæden LETZ SUSHI, som hun solgte i 2017. Hun er i dag en 

aktiv investor og bestyrelsesmedlem, og rådgiver startups i processen med at opbygge eller 

genopbygge en rentabel forretning. Herudover er hun lidenskabelig taler om de fremtidige 

forhold for kvindelige iværksættere og kvindelige investorer. 

 

 

 

Merete Friis 
Senior Director, Vækstfonden 

 

Som Senior Director i Vækstfondens udlånsforretning leder og understøtter Merete en række 

teams i arbejdet med at sikre risikovillig kapital til danske virksomheder. Merete er aktivt 

bestyrelsesmedlem i Connect Denmark og bestyrelsen for Bornholms Erhvervsfond. Forud for 

sin stilling i Vækstfonden har Merete over 30 års erfaring fra den finansielle sektor – altid 

med rådgivning af virksomheder og netværkene i økosystemet i fokus. 
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Maiken har med sin virksomhed Beauty Match ApS skabt app’en BeautyVi-

sion, som er verdens førende Augmented Reality app for kosmetiske behand-

linger. BeautyVision app'en gør det muligt for forbrugere at prøve kosmetiske 

behandlinger live i 3D direkte fra deres smartphone, forud for deres beslutning 

om at få foretaget en eventuel kosmetisk behandling. 

 

Maiken har mange iværksættersucceser i bagagen, men i regi af Beauty Match 

ApS, beskriver Maiken sine største succeser, som at have rundet 35.000 bru-

gere på app’en. været optaget i et acceleratorforløb i Silicon Valley og blevet 

nomineret til EY Entrepreneur of the Year 2020. 

 

Maiken er stolt over at være én af de få kvindelige iværksættere, der bruger 

teknologi rettet primært mod kvindelige forbrugere:  

 

”Jeg planlægger at gøre mere indenfor det teknologiske. Vi mangler teknolo-

gisk innovation til kvindelige forbrugere. Meget af den teknologiske innova-

tion, vi har set historisk, har været baseret på et behov fra mænd, og det er 

ligeledes blevet udviklet af mænd. Teknologi til kvinder har et kæmpestort 

potentiale.” 

wwMaiken Paaske 

 
 

Founder & CEO Beauty Match ApS  

 

Maiken har skabt app’en BeautyVision. Med virksomheden har Maiken udviklet verdens førende 

Augmented Reality app for kosmetiske behandlinger. BeautyVision app'en gør det muligt for for-

brugere at prøve kosmetiske behandlinger live i 3D direkte fra deres smartphone, forud for deres 

beslutning om at få foretaget en eventuel kosmetisk behandling. 

 

Maiken har mange iværksættersucceser i bagagen, men i regi af Beauty Match Aps beskriver Mai-

ken bl.a. sin største succes som værende +35.000 brugere på app’en, optagelse i accelerator i Si-

licon Valley i 2020 og nomineringen til EY Entrepreneur of the Year 2020. 

 

Maiken er stolt over at være en af de få kvindelige iværksættere, der bruger teknologi rettet primært 

mod kvindelige forbrugere: ”Jeg drømmer ikke. Jeg planlægger og eksekverer. Jeg planlægger at 

gøre mere indenfor det teknologiske. Vi mangler teknologisk innovation til kvindelige forbrugere. 

Meget af den teknologiske innovation, vi har set historisk, har været baseret på et behov fra mænd 

og det er ligeledes blevet udviklet af mænd. Teknologi til kvinder har et kæmpestort potentiale.”  
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Nima Tisdall 

 

Medstifter & CEO, Blue Lobster 

 
Nima har skabt en platform, hvor bæredygtige fiskere kan sælge direkte 

til deres kunder: 

 

”Vi fik først idéen til Blue Lobster i 2018, da jeg stadigvæk gik på CBS. 

Det startede med en ambition om, at vi som forbrugere skal have adgang 

til friskere fisk, men efter mange besøg på små havne landet over, gik det 

op for os, at der var et større problem: Den lange logistikkæde i industrien 

betød, at der ikke var mange penge tilbage til skånsomme fiskere, og at 

den del af fiskeriet var ved at uddø.” 

 

Nima og hendes co-founder satte sig for at bygge en teknologisk løsning, 

der kunne styrke det bæredygtige fiskeri - både i Danmark og i resten af 

verdenen:  

”I 2019 fik vi gang i salget til restauranter i København, og var tre mand 

fuldtid inden årets udgang. I 2020 ramte pandemien vores kernesegment, 

restaurationsbranchen, hårdt - men vi formåede stadigvæk at vækste 

med en firedobling af salg fra genåbningen i juni til nedlukningen i de-

cember.” 

 

Nima er CEO for virksomheden, der i dag har ni ansatte i Københavns 

Kødby, hvor de alle deler passionen for at gøre skånsomt fisk til en main-

stream spise:  

”Jeg drømmer om at blive ved med at bruge markedskræfter til at gøre 

verden til et bedre sted.” 
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Sahra-Josephine Hjorth 

  

Medstifter & Adm. Direktør 
 

Sahra-Josephine har stiftet en forskningsbaseret, digital læringsplatform 

designet til kompetenceudvikling:  

”Jeg startede som forsker på Aalborg Universitet, og fik ideen til Cano-

pyLAB kort tid efter. Den dag i dag samarbejder vi stadigvæk tæt med 

universitetet, og vi har netop vundet et Grand Solutions forskningsprojekt 

på 14 mio. kr. til at sikre mere hensigtsmæssig brug af kunstig intelligens 

i digital læring. Jeg bruger i dag meget af min tid på at formidle informa-

tion om fremtiden indenfor læring, som er et område, hvor jeg er blevet 

en autoritet. Dette gør jeg blandt andet som ekspert for den amerikanske 

tænketank Singularity University. Derudover blev jeg i juni 2021 næstfor-

mand for DI Digital. Her er mit fokus på at vækste danske tech virksom-

heder og bidrage til en øget digitalisering af Danmark.” 

 

For Sahra-Josephine er lanceringen af produktet hendes største iværk-

sættersucces: ”Vores produkt er betydeligt bedre end alle de andre pro-

dukter i vores kategori. Derudover er jeg stolt af rekrutteringen af et super 

stærkt team på 40 mennesker på tværs af seks lande. Vi rummer en di-

versitet i form af alder, køn, politisk overbevisning, etnisk herkomst mm. 

Desuden har vi en finsk kapitalfond med i dag, og står netop foran at rejse 

vores A-runde. Vi er i mere end 80 lande og forventer at ramme 1 mio. 

brugere i efteråret 2021. I 2020 opkøbte vi en peruviansk startup og inte-

grerede deres produkt og services i CanopyLAB.” 

 

Sahra-Josephine ønsker at lægge stenene for fremtidens kvindelige 

iværksættere:  

”Danmark har behov for en unicorn, der er stiftet af en kvinde. Det vil 

bane vejen for alle de andre kvinder, som arbejder benhårdt på at sikre 

kapital til deres vækstrejse. For at sætte speed på vores unicorn ambition 

har vi analyseret 22 edtech unicorns og reverse-engineered deres rejse, 

således vi kan gå i deres fodspor.” 
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Clionadh Martin 

 

 

Founder & CEO, Coalescent Mobile Robotics ApS 
 

Clionadh har boet I Danmark i de seneste fem år og stiftede i 2018 Coa-

lescent Mobile Robotics. Virksomheden laver automatisering af logistik 

til detailhandlen og er beliggende i Odense: ”Jeg flyttede oprindelig til 

Danmark for at arbejde for Blue Ocean Robotics, som robotudvikler. Jeg 

har altid ønsket at starte mit eget firma, og efter to år hos Blue Ocean 

besluttede jeg mig for at tage springet. Odense var det perfekte sted at 

starte, fordi byen har et fantastisk økosystem for iværksættere og et 

stærkt robotics-community. Min virksomhed er nu næsten tre år gammel, 

og jeg har syv fuldtidsansatte. Vi har udviklet vores tredje prototype og 

har en aftale med én af de største supermarkedskæder i Danmark om et 

betalt pilotprogram, hvor vi skal indsætte 10 robotter. Allerede nu har su-

permarkedskæder i Tyskland og Frankrig vist interesse for det, som vi 

laver, og derfor er vi også ved at erhverve kunder herfra.” 

 

For Clionadh stopper ambitionerne dog ikke her: ”Coalescent Mobile Ro-

botics skal være en verdensførende mobil robotudbyder og integrator til 

detailhandlen. Det vil vores team, der er drevet af en gruppe mennesker, 

der elsker det, de gør, sørge for.” 

 

Den største succes for Clionadh er aldrig at have givet op, og det er et 

eksempel, som hun ønsker at sætte for andre kvinder, der har lyst til at 

prøve kræfter med iværksætteri:  

”Jeg nyder at få ting til at ske og vise andre kvinder, at de kan spille iværk-

sætterspillet lige så godt som mændene. Jeg nyder virkelig det, som jeg 

laver, og jeg nyder at bringe folk med mig på denne rutsjebanetur af et 

eventyr, som iværksætterlivet er. Det synes jeg mange flere fortjener at 

prøve.” 
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Jenifer Clausell-Tormos 

 

CEO, Develop Diverse 

 

Jenifer startede softwarevirksomheden Develop Diverse i 2017 efter at 

have indset, at kønsroller stadig spiller en stor rolle i sin generation: ”Jeg 

forventede, at de klassiske kønsroller var en ting i min mors generation, 

men ikke i min egen, hvor det er langt mere almindeligt, at kvinder har en 

høj uddannelse og har stor økonomisk uafhængighed. Jeg ville derfor 

nedbryde stereotyper og stille spørgsmålstegn ved den gængse tilgang til 

emnet. De fleste virksomheder kører ‘Unconscious Bias’ træning, hvilket 

er et rigtig godt sted at starte, men effekten er ikke langtidsholdbar. 

Mangfoldigheden i virksomheder og den måde arbejdsstyrken afspejlede 

samfundet på, har ikke ændret sig meget de sidste 100 år, så der skal 

noget nyt og mere til. Jeg har et klart mål om at nedbryde stereotyper ved 

at uddanne folk, sådan at de kan lære om deres egne ubevidste biases 

på en ny måde. Ved at bruge teknologi kan vi rent faktisk nedbryde ste-

reotyper i løbet af et par årtier, frem for at vente yderligere hundrede år.” 

 

Jenifer har studeret kemi i Valencia og flyttede senere til Strasbourg, hvor 

hun fik sin Ph.d.: ”Mit fokus var på at udvikle teknologiske løsninger til 

biomedicinske applikationer for at finde nye lægemidler til forskellige ty-

per sygdomme hurtigere end ellers. Jeg fortsatte med at arbejde inden 

for dette felt i 10 år. For fire år siden, da jeg arbejdede og boede i Køben-

havn, besluttede jeg mig for at bruge min ekspertise inden for teknologi, 

men denne gang til at udvikle en løsning for at sikre lige muligheder uaf-

hængig af køn, etnicitet, alder og fysisk handicap. Det blev startskuddet 

til Develop Diverse.” 

 

I dag har Jenifer 15 medarbejdere og Develop Diverse er netop blevet 

fremhævet som én blandt halvtreds ‘hottest startups’: ”Alle de virksom-

heder vi arbejder med, har en fokuseret mangfoldigheds dagsorden, og 

har en klar vision om at skabe lige muligheder for alle. Både fordi det er 

det rigtige at gøre, men også fordi business-casen entydigt viser, at det 

er det rigtige for forretningen.”  

 

Jenifer er tidligere TEDx-speaker, blev nomineret til EY Social Entrepre-

neurship Award i 2020 og 2021, blev fremhævet som én af de personlighe-

der man bør følge af Thinkers50Radar 2021. Derudover er Jenifer udvalgt 

som finalist I Cartier’s Womens Initiative:  

”Min største succes som iværksætter har været at bevise fundamentet 

for vores forretning. Develop Diverse er både en særdeles god forretning 

og visionær - for de to ting er ikke modsætninger. Vores klare mål er at 

vækste hurtigt og bæredygtigt for at opnå vores vision om at skabe lige 

muligheder for alle ved hjælp af teknologi og inkluderende kommunika-

tion.   På længere sigt er vores mål, at vores software bruges af alle i 

samfundet til alle typer tekst, og fungerer på samtlige kommunikations-

kanaler. På den måde har alle mulighed for at blive opmærksom på egne 

ubevidste biases og undgå at forstærke de stereotype fortællinger, der er 

i samfundet.” 
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Petra Kaukua 

 

Co-founder & CEO, EatGrim 

Som barn så Petra sin mor drive sin egen butik samtidig med, at hun var 

mor til fire: 

”Jeg beundrede hende, og det gav mig lyst til selv at prøve kræfter med 

iværksætteri. Jeg har altid drømt stort, og fra en meget ung alder, har jeg 

altid villet mere. Jeg flyttede fra det finske Lapland, hvor jeg er vokset op, 

til Skotland for at studere min bachelor i international management. I lø-

bet af mine studier lærte jeg, hvordan den traditionelle forretningsførelse 

ødelægger vores planet. Jeg besluttede mig for at gøre noget ved det ved 

at starte min egen bæredygtige virksomhed, hvor jeg brugte mine egne 

forretningsevner til at ændre systemet indefra. Jeg ønskede særligt at 

gøre noget i forhold til, hvordan vi spiser: Landbrug og fødevareproduk-

tion er en af de største bidragsydere til klimaændringerne, men på samme 

tid, er der et enormt potentiale. Alle skal spise og gennem madvaner har 

alle en mulighed for at bidrage til en bæredygtig overgang.”  

 

I 2015 flyttede Petra til København for at studere iværksætteri og innova-

tion på CBS, hvor hun mødte sin co-founder, Carolin Schiemer: 

”På et af kurserne studerende Carolin og jeg madspild. Vi besøgte gårde 

og fandt ud af 1/3 af al produceret frugt og grøntsager ikke kommer fra 

gård til marked, fordi de ikke ser perfekte ud eller på grund af overpro-

duktion. Det er 50 millioner ton spiseligt mad, der går til spilde hvert år 

bare i Europa.”  

 

Derfor startede de i 2018 Eat Grim, en platform for grimme og oversky-

dende økologiske frugter og grøntsager: ”Vi henter produkterne direkte 

fra danske og europæiske gårde og leverer dem til kunderne i en mad-

kasse. Det er en abonnementsmodel, hvor vi gør det at leve bæredygtigt 

og sundt nemmere. I starten pakkede vi kasserne i Carolins kælder, og så 

var Carolin chauffør, mens jeg bragte kasserne til vores første kunders 

dørtrin. I dag har vi cirka 3500 abonnenter i Danmark. Meget naturligt tog 

jeg stillingen som CEO, da vi begyndte at vækste. Jeg ønsker en skalerbar 

løsning til det enorme madspildsproblem.” 

 

Petra beskriver det at få Eat Grim til at eksistere og vokse til dets nuvæ-

rende niveau, med meget lidt kapital, som sin største iværksættersucces:  

”Når jeg ser tilbage, er jeg utroligt stolt af, hvor ressourcestærke vi har 

været, og hvad vores passionerede og professionelle hold har opnået. Vi 

har skabt et produkt som holdet, landmænd, kunder, investorer og mange 

andre partnere lidenskabeligt står bag og er end del af. Vi har dog stadig 

meget at udrette på vores rejse med Eat Grim. Med vores skalerbare plat-

form er vores ambition at blive markedsleder for grimme og overskydende 

produkter i Europa. Samtidig skal vi skabe en global bevægelse, der fejrer 

alle former, farver og størrelser både i mad og mennesker” 
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Mette Lyngholm 

 

 

Co-founder & Creative Director, Eyda 

 

Mette har grundlagt Eyda, der skaber kvalitetstræningstøj til kvinder. Alle 

styles er skabt med afsæt i en aktiv livsstil og af kvinder, der selv træner: 

”Et fast element i mit liv har altid været bevægelse, på den ene eller den 

anden måde. Jeg holder af at være aktiv og omstillingsparat i det tøj, jeg 

har på i løbet af dagen.” 

 

Mettes karriere som selvstændig startede med en livstilsblog, der hand-

lede om en aktiv hverdag: ”Jeg tilegnede mig stor viden indenfor SoMe da 

jeg drev min blog, og det gav mig et solidt netværk. Eyda opstod da jeg 

ikke selv kunne finde den perfekte pasform og gode kvalitet, som jeg for-

venter mit træningstøj skal have. I 2016 tegnede jeg de første trænings-

tights på stuegulvet i mit hus, og to år efter går Eyda online med tre styles. 

I dag har vi et stort sortiment af tights, sportsbh'er, toppe, t-shirts og 

sweatshirts. Vi er vokset fra at være to deltidsansatte til i dag at være 11 

fuldtidsansatte.” 

 

For Mette er den største iværksættersucces at se drømmen lykkes:  

”Vi har skabt activewear som er så komfortabelt, at kvinder bruger det til 

både træning og hverdag. Det er en stor succes for mig, at det har kunne 

lade sig gøre, samtidig med at jeg har stiftet familie.” 

 

Mette kniber stadig sig selv i armen, når hun møder kvinder på gaden i 

Eyda, men ambitionerne stopper dog ikke her. Drømmen er stadig at nå 

bredere ud i Danmark, men også at åbne nye markeder. 
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Anna-Sophie Hartvigsen 

 

 
Co-Founder, Female Invest 

 

Anna-Sophie er en del af det stærke hold, der har skabt Female Invest, 

der er en abonnementsforretning, der hjælper kvinder med at få mest mu-

ligt ud af deres økonomi og komme i gang med at investere: 

”Jeg begyndte selv at investere som 19-årig, selvom jeg ikke kommer fra 

en baggrund, hvor det er normalt. Jeg oplevede, at det var svært at finde 

information, og at der var langt mellem kvinderne i investeringsverdenen. 

Det inspirerede mig til at starte Female Invest. I dag har vi betalende 

medlemmer i 56 lande. Med Female Invest arbejder vi hver dag for at 

skabe finansiel ligestilling i hele verden.” 

 

I 2020 kom hele holdet bag Female Invest på Forbes 30 under 30, hvilket 

Anna-Sophie beskriver som sin største succes i sin iværksætterkarriere. 

Dermed blev kvinderne listet som nogle af de mest indflydelsesrige unge 

inden for finans.  

 

Anna-Sophie er drevet af at gøre en forskel: ”I fremtiden drømmer jeg om 

at bidrage endnu mere til en verden, hvor der er finansiel ligestilling mel-

lem kønnene. Det er Female Invests fornemmeste mission.” 
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Camilla Falkenberg 

 

 

Co-founder & Partner, Female Invest 

 

Camilla havde aldrig i sin vildeste fantasi forestillet sig, at hun skulle være 

iværksætter:  

”Jeg har altid været fascineret af iværksætteri, men jeg troede ikke rigtig, 

at det var en mulighed for mig. Da jeg mødte Emma og Anna, som jeg har 

stiftet Female Invest sammen med, fik jeg med det samme øjnene op for, 

hvor stort potentialet af det, som vi havde gang i var. Det har tændt en 

gnist i mig, og nu tror jeg aldrig, at jeg kommer til at forlade start-up mil-

jøet igen.” 

 

Female Invest er en abonnementsforretning, der hjælper kvinder med at 

få mest mulig ud af deres økonomi og komme i gang med at investere. 

Virksomheden er gået fra at være et passionsprojekt, som kvinderne 

havde ved siden af deres "rigtige" jobs til på kort tid at være en virksom-

hed i kraftig vækst med mange ansatte og betalende medlemmer i flere 

end 50 lande: 

 

”Det er et kæmpe privilegie at få lov at være en del af den rejse. Min stør-

ste succes som iværksætter er uden tvivl at vide, at vi gør en forskel for 

rigtig mange kvinder. Selvom der er sket flere ting, som jeg er glad for at 

have på CV'et, så er der aldrig noget, der overgår den stolthed jeg føler, 

hver gang en kvinde skriver til os, at hun har fået en sundere økonomi 

pga. os.” 

 

Camilla har rigtig mange drømme og hver gang en af dem går i opfyldelse 

så finder hun med det samme på et nyt mål at stræbe efter: 

”Mit allerstørste håb er, at Female Invest en dag får en størrelse, hvor vi 

selv kan investere i andre kvindelige iværksættere. Iværksætteri er et af 

de steder, hvor kønsgabet er absolut størst, og det ville være fantastisk 

at være med til at støtte nogle af de dygtige iværksættere, der desværre 

bliver overset.” 
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Emma Due Bitz 

 

 

Co-founder & Partner, Female Invest 

 

Emma har de seneste år haft en iværksætterkarriere i kometfart sammen 

med resten af teamet bag Female Invest, der er et abonnementsbaseret 

læringsunivers og fællesskab for kvinder, som omhandler økonomi og in-

vestering:  

”Der er sket meget i min såkaldte 'iværksætterkarriere' de seneste år - og 

især 2020 har været et helt vanvittigt år, som har haft en relativ stor ind-

flydelse på, hvor vi er i dag. 2020 var året, hvor vi mistede 80 pct. af vores 

omsætning som følge af corona, men det var også året, hvor vi kom på 

Forbes' liste over de mest indflydelsesrige unge inden for finans, vandt 

Cartier's iværksætterpris for kvinder, og hvor vi for alvor slog igennem 

med vores digitale læringsunivers, og dermed fik skabt en profitabel for-

retning med eksplosiv vækst og med medlemmer i 56 lande. I slutningen 

af 2020, rejste vi 10 millioner i ekstern kapital til at udvikle virksomheden. 

I dag er vi 10 fuldtidsansatte, og vi har netop lanceret Female Invest 2.0.” 

 

Derfor har Emma også svært ved at definere den største succes i én sæt-

ning: ”I løbet af de seneste år har der været mange begivenheder, som 

har være udslagsgivne for, hvor jeg personligt er i dag - og ikke mindst 

Female Invest. Men det, at have været med til at skabe så stor og vigtig 

en bevægelse, som Female Invest er blevet, ser jeg som et kæmpe privi-

legie og en stor succes, da jeg tror på, at vi er med til at skabe forandring 

og dermed bedre forudsætninger for økonomisk ligestilling i fremtiden.” 

 

Sammen med resten af teamet har Emma store drømme på vegne af Fe-

male Invest:  

”Her i foråret 2021, blev Female Invest optaget i det anerkendte ameri-

kanske acceleratorprogram Y-Combinator. Det er et kæmpe skulderklap 

fra nogle af de mest succesfulde iværksættere i verden, hvilket har gjort 

at ambitionerne for Female Invest, og troen på, at vi kan skabe den næste 

unicorn, kun er blevet større. Rejsen er dog først lige begyndt, og der ven-

ter en masse hårdt arbejde forude, men for fremtiden håber jeg på, at 

Female Invest bliver endnu mere udbredt både i Danmark og i resten af 

verden.” 
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Mathilde K. Jakobsen 

 

 

Co-founder & CEO, Fresh.Land ApS 
 
Mathilde har skabt en digital platform, som forkorter fødevarernes rejse 

fra jord til bord: ”Fresh.Land startede i 2015 som et hobbyprojekt for at 

hjælpe min co-founder, Filipes far, Artur, som var appelsinbonde i Portu-

gal. I dag er vi 50 medarbejdere på vores kontor på Langelinie, vi er til-

stede i syv lande og leverer mere end 100.000 enheder om måneden gen-

nem vores digitale platform. Sidste år vækstede vi 13x i vores B2C seg-

ment. Vores mission er at disrupte og lede den grønne omstilling af føde-

vareindustrien, ved at forbinde millioner af farmere og forbrugere direkte, 

uden mellemmænd, modningskamre, lagerhoteller og overflade kemi - de 

rene råvarer direkte fra træet og marken i sæson.” 

 

Ideen til Fresh.Land opstod på et besøg hos Filipe’s familiefarm i Portu-

gal. Her fik Mathilde serveret et glas appelsinjuice, der var friskpresset af 

frugten fra familiens appelsinlund. Juicen var så sød og smagfuld, at hun 

var overbevist om, at der måtte være tilsat sukker. Men det var den rene 

søde smag af solmodne appelsiner: ”Dette var en "a-ha" oplevelse for mig 

– nærmest som at smage på en helt ny frugt, da appelsiner altid havde 

været en syrlig oplevelse. Nu var der en ny dimension, som jeg skulle for-

holde mig til, som hed ”friskhed”, som viste sig at være så afgørende for 

frugtens smag og kvalitet. Hvert år, når Filipes far skulle forhandle med 

mellemmanden, fik han at vide, at markedet var dårligere og prisen lavere 

end året før. Et år var prisen så lav, at det ikke kunne dække hans om-

kostninger ved at høste. I stedet lod han sine frugter hænge på træet og 

rådne op. Samtidigt var prisen i supermarkedet 10-20 gange det, som 

landmanden blev tilbudt, og kvaliteten bestod af tørre, sure, sydafrikan-

ske appelsiner. Det fik os til at tænke, at det ikke kan være rigtigt, at far-

meren, som skaber produktets værdi ved at dyrke afgrøderne, ikke får en 

fair aflønning. Derfra byggede vi en juicecykel og stillede os op på strø-

get. Det blev hurtigt en succes, som vi kunne bruge som “case” til at 

banke dørene ind hos detailhandlen, så der kunne komme volumen på. 

Samtidigt spredte rygtet sig i Algarve og flere farmere kom til med toma-

ter, avocado, mangoer og forskellige grøntsager. Det viste sig, at de pro-

blemer vi havde afdækket i fødevarekæden for appelsiner, ikke var et en-

keltstående tilfælde, men et symptomatisk billede som tegnede sig for 

hele fødevareindustrien. Der er behov for en helt ny fødevaremodel, som 

disrupter denne gamle dysfunktionelle industri og genoprettede forbin-

delsen til farmeren.” 

 

Fresh.Land er udnævnt "Climate Solver" af WWF Verdensnaturfonden: 

”Det er vi fordi vores frugter kommer direkte fra træet, uden modnings-

kamre og kølelager, hvilket kan reducere CO2 med 88 pct. og madspild 

med 10 pct. Vores mission er at gøre Fresh.Land til fyrtårn for den grønne 

omstilling af fødevareindustrien og forbinde millioner af farmere og for-

brugere på tværs af EU.” 
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Lisa Dalsgaard 

 

 

Founder & CEO, GoodiePack.com 

 

Lisa har skabt en platform for virksomheder, som giver en direkte kanal 

til gæsternes mobiltelefoner - salg og service i ét link: ”Jeg kickstartede 

min karriere hos den internationale tech success AirHelp, som voksede 

fra 10 til 800 medarbejdere, samtidig var jeg ved det kommercielle ror. 

Det er derfor ikke en tilfældighed, at jeg i dag har skabt et produkt igen-

nem et softwaresystem, som hjælper andre virksomheder med at opti-

mere deres salg og service.” 

 

Lisa har altid haft en stærk sans for forretning, og ser muligheder samt 

uudnyttet potentiale. I dag er det de største danske musik venues, hotel-

ler, events og konferencer, der især benytter GoodiePack-systemet til at 

give deres gæster den mest optimale service, og gør mersalget lettere for 

alle parter: ”GoodiePack er muligvis én af de virksomheder i Danmark, 

som er lykkedes med at bootstrappe en SaaS platfom længst uden at 

have taget investering ind.”  

 

De to ejere har formået at gå fra idé, til produkt, til markedsleder i Dan-

mark på en måde, som sjældent er set i Danmark - skabt af ejerne selv. 

Foruden at have vundet diverse priser blandt andre Årets Kvindelige 

Iværksætter i Danmark og Young Leader of the Year in Scandinavia, er 

Lisa gået forrest i det danske iværksættermiljø. Her er hun en af nøgle-

personerne i det danske iværksættercommunity, og har sat Nordjylland 

på både Danmarks- og Verdenskortet. Lisa ejer i dag også et co-working 

space i Aalborg, hvor hendes virksomhed også selv har base. Det gør hun 

fordi, det er vigtigt at skabe det rigtige miljø for ens medarbejdere, så de 

også er inspireret.  

 

”Jeg betragter det som en stor succes at have skabt et produkt, som hjæl-

per mine kunder med at øge deres omsætning og kundetilfredshed. Det 

giver automatisk fantastiske ambassadører. Derudover er vi en af de virk-

somheder som har bootstrappet en SaaS virksomhed længst. Jeg drøm-

mer om at være én af de første unge kvinder i Danmark til at skabe en 

international Tech succes. Det er vi godt på vej til.” 
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Pernille Sandberg Bech 

Founder & CEO, Goodtalks 

 

Pernille har startet Goodtalks for at få flere kvinder på topposter og i be-

styrelser. Goodtalks består af næsten 3500 netværksmedlemmer, der 

spiller hinanden gode. Goodtalks har en fire dages arbejdsuge, og priori-

terer socialt samvær lige så højt som bundlinje.  

 

Pernille har en fortid i HR for større virksomheder:  

”I min opvækst i store corporate virksomheder undrede jeg mig årligt over 

Gallups undersøgelse, der viser at det max er 15 pct. af arbejdsstyrken 

der er ’highly engaged’ - altså rigtig glade for at gå på arbejde. Min livs-

mission er, at vi skal have det godt når vi er på job, hvorfor jeg primært 

har arbejdet med HR.” 

 

For tre år siden sad Pernille som HR-direktør i Falck og bemærkede, at 

når hun så sig omkring i corporate Danmark, så manglede der kvinder i 

ledelse og bestyrelser. Det besluttede Pernille at gøre noget ved. Pernilles 

tese er, at når der kommer mere balance i dansk erhvervsliv, så bliver vi 

gladere for at gå på arbejde, vi kan innovere mere, og vores skaberkraft i 

virksomhederne forstærkes. 

 

Pernille beskriver sin største succes, som sit forsøg på at være iværksæt-

ter på en ’ny måde’: ”Vi bor ikke i kælderen, og vi arbejder ikke non stop. 

Derimod kører vi alle med en fire dages arbejdsuge, høj grad af frihed og 

mulighed for remote work. Alligevel lykkedes det os at sælge vores første 

aktier til en værdisætning på 100 millioner kroner! Min største drøm er, 

at Goodtalks bliver den 'Digitale byttebørs af medmenneskelighed', og 

vokser sig til det nye globale Facebook for 'Compassionate People'. På 

et personligt plan vil jeg gerne indenfor få år starte min egen exit, og over-

drage Goodtalks til de helt rigtige. De skal tage Goodtalks til det niveau 

det fortjener.” 

 

  



 

 

25 kvindelige iværksættere du bør kende  / Dansk Erhverv 21 
 

Le Gammeltoft 

 

Founder & CEO 
 

Le lancerede i 2014 medie- og reklamebureauet Heartbeats. Mediet star-

tede som radio og efter et år blev det også til digitalt medie, der har gjort 

op med branchens gamle forretningsmodeller, støtteafhængighed og 

platforme, der altid tager udgangspunkt i tekst.  

 

Siden da er der vokset et reklamebureau ud af Heartbeats, og det ser ud 

til at virksomheden ender med at vækste omkring 100 pct. i 2020-2021 

regnskabsåret. Heartbeats har i dag 35 ansatte. Virksomheden er blevet 

handlet to gange, men CEO og founder er stadig medejer: 

 

”Det at opbygge en bæredygtig forretning på trods af at næsten alle kon-

kurrenter modtager mediestøtte, og på den måde være med til at innovere 

og modernisere branchen, har været den største succes for mig. Jeg 

drømmer om at se virksomheden vækste og tage større markedsandel. 

Derudover er det min drøm at påvirke de politiske beslutninger, så vi kan 

skabe bedre vilkår for danske iværksættere. Vi skal have gjort op med 

lønmodtagerkulturen.” 

 

Derfor var Le formand for Dansk Erhvervs panel for Verdens Bedste 

Iværksætterland. Det har været vigtigt for Le at få sat iværksætternes bar-

riere på dagsordenen:  

”Iværksætteri har fået en ensformig branding, så enten er man rock-

stjerne, unicorn eller bæredygtig. Med den kasseformede tænkning, så 

taber vi rigtig mange iværksættere på gulvet. Det er spild af talent.” 
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Stine Schulz 

  

 

Founder & CEO, Learningbank.io  
Stine fik sit første CVR-nummer i 2008, hvor hun samtidig blev optaget 

og fik tildelt en kontorplads i Niels Brocks Iværksætterhus på Blågårds-

plads i København:  

 

”Min første virksomhed var en brætspilsvirksomhed, der opstod på bag-

grund af et spil, som en veninde og jeg havde udviklet for sjov en nat i 

2002 på Falster. Spillet blev udviklet på bedst mulige CSR-principper og 

udviklet på syv sprog. Det gik egentlig meget godt - men finanskrisen 

gjorde det svært at scale uden en mønt på lommen - jeg havde satset alt 

og mere til. Spillet har skabt meget sjov, og jeg bliver stadig overrasket, 

når jeg ser, at det stadig bliver spillet rundt omkring. Herefter startede jeg 

en konsulentforretning med en tidligere ven, det gik godt - indtil det ikke 

gik godt længere, og partnerskabet gik i stykker. På ryggen af en ret stor 

personlig gæld stiftede jeg Learningbank i 2015 - det kan man kalde en 

burning platform!” 

 

Learningbanks mission er at gøre medarbejdere gladere ved at gøre dem 

bedre; Onboard, træn og løft medarbejdere gennem verdens første Lear-

ning Lifecycle Platform: ”Vi brugte de første par år på at finde den rette 

vej for Learningbank, da vi ikke bare er en software leverandør, men virk-

somheders Learning Partner, kræver det ekstra hårdt arbejde og penge 

at finde opskriften til vores mission. I 2018 fik vi den første store investe-

ring og derfra, er det gået godt opad og vi har rundet den berømte mile-

pæl, som siges at være den sværeste i en SaaS business på 1 million må-

nedlige abonnenter. Vi jagter nu den næste, og på ryggen af en valuation 

på over 100 millioner kroner har vi mange ambitiøse planer for fremtiden. 

Vi sidder over 40 ”Learningbankere” på Teglholmen i København og an-

sætter forventeligt omkring 10 nye bare i 2021.” 

 

Stine beskriver det som en succes at være kommet dertil, hvor hun som 

iværksætter er i dag: ”En meget konkret succes, er at vi lukkede en samlet 

investeringsrunde på 28mio kr. på 30 dage i en pandemi. Learningbank 

har potentialet til at blive den næste unicorn. Min ambition er derfor, at 

Learningbank bliver verdens bedste ’digital learning enabler’ og mine 

personlige drøm er at have gjort en forskel for mennesker.” 
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Johanne Staugaard Johansen 

 

 

CEO, MAPLE 

Johanne har aldrig drømt om at blive iværksætter, men efter et klassisk 

karrierejob ændrede tingene sig: ”Jeg arbejdede som konsulent i en me-

dievirksomhed i London. Så tog jeg en MBA, og fik et job i en stor dansk 

virksomhed. Alt gik sådan set efter planen, men så begyndte jeg at over-

veje, om jeg brugte min tid rigtigt, og om jeg lavede det, jeg allerhelst ville. 

Det gjorde jeg ikke. Jeg besluttede, at jeg ville arbejde med det, jeg synes 

er mest spændende - det menneskelige perspektiv - jeg ville selv træffe 

beslutninger og jeg ville have det sjovt i hverdagen. Derfor startede jeg 

MAPLE. Jeg lagde ud med kold kanvas-salg, skrev tusindvis af mails og 

tog utallige møder, og pludselig var der hul igennem. MAPLE har nu eksi-

steret i lidt mere end fire år, og selvfølgelig er det gået op og ned under-

vejs, men vi har hele tiden haft positive tal på bundlinjen, en gennemsnit-

lig årlig omsætningsvækst på ca. 30 pct., og vi er ca. 15 medarbejdere i 

dag.” 

 

MAPLE er en konsulentvirksomhed, der bruger antropologiske metoder til 

at give deres kunder en dybere forståelse af deres målgrupper, og at 

bruge det til at skærpe strategi, kommunikation og produktudvikling:  

 

”Jeg er virkelig stolt over at have skabt en sund vækstvirksomhed, selvom 

jeg på mange måder er en utraditionel iværksætter: Da jeg startede 

MAPLE, var jeg over 35 år og havde tre børn under syv år. Vi har ikke fået 

tilført ekstern kapital eller har andre, der holder hånden under MAPLE 

økonomisk, og jeg har ikke nogen partnere. Jeg har bygget MAPLE fra 

bunden – med en stærk tro på, at vores ydelse er vigtig, og at værdien af 

menneskelig indsigt er stor.” 

 

Johanne arbejder ikke med femårsplaner eller drømme, der skal virkelig-

gøres langt ude i fremtiden: ”Jeg drømmer hverken om at starte nye virk-

somheder eller lave noget fundamentalt anderledes end jeg gør i dag. Jeg 

spørger mig selv hver dag, om jeg er tilfreds med mit liv og med min virk-

somhed, og om der er noget, jeg bør gøre anderledes. Lige nu er jeg fun-

damentalt glad og tilfreds. Mine drømme handler om at gøre MAPLE 

større og stærkere, få flere dygtige og sjove kolleger, og at blive ved med 

at arbejde med spændende opgaver. Egentlig ret simpelt, men også noget 

som – for mig – giver dyb mening.” 
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Trine Hansen 

 

 

 

Ejer & CEO, Party In A Box   

 
Trine leverer festen i én samlet box og gør det nemt for enhver at holde 

en fest: ”Jeg fandt hurtigt ud af, at ideen om at få alt pynt til festen leveret 

i én samlet box, ikke kun var et behov til børnefødselsdagene, men til alle 

livets fester. På den måde fik jeg ‘proof of concept’ og vidste, at jeg måtte 

udvide forretningen med lynets hast. Derfor dækker Party In A Box både 

børnefødselsdage, men også pynt til alle livet fester.” 

 

Efter Trines deltagelse i Løvens Hule i 2020 tog virksomheden for alvor 

fart: ”Jeg kunne herefter gå 100% fuldtid på projektet. Året 2020 som 

skulle være ’mit’ år blev meget hurtigt vendt på hovedet da COVID-19 luk-

kede landet og lukkede ned for virksomhedens grundlag, netop festerne. 

Men med en kreativ hjerne og et agilt mindset lykkedes det Party In A 

Box at komme ud af 2020 med positive tal på bundlinjen og et resultat 

som leverede over det forventede budget.” 

 

Trine beskriver sin største succes som værende det at have etableret en 

sund forretning, hvor hun kan udleve sin drøm, og hvor hun selv er glad 

for at gå på arbejde hver eneste dag: ”Jeg kan forme den drømmearbejds-

plads, som jeg også ønsker at skabe for mit team. Derudover er jeg rigtig 

stolt af at have skabt så stærkt et brand, at min organiske søgning på 

Party In A Box ligger øverst på listen i Analytics og at kunder syntes, at 

netop mit brand er attraktivt at handle hos. Det er ikke bare pynt, men 

pynt fra Party In A Box. Min drøm er, at Party In A Box bliver nummer ét 

’top of mind’, når der skal holdes en fest, uanset anledning, om det er 

B2C eller B2B. Mine drømme er ikke nødvendigvis koblet op på et øko-

nomisk perspektiv, men for mig handler det om en vækst, hvor man kan 

følge med, og hvor jeg kan se mig selv som en del af rejsen i mange år 

frem.” 
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Stine Mølgaard Sørensen 

 

Co-founder & COO i Radiobotics.  

 

Stine har i mere end 10 år arbejdet med teknologiens muligheder og har 

fulgt den digitale udvikling tæt – både som ekstern rådgiver for større cor-

porate virksomheder og tidligere som CMO for tech-virksomheden Spek-

tral. I dag er hun co-founder, bestyrelsesmedlem og COO hos Radiobo-

tics, medejer af Nordic Fintech Angels, bestyrelsesmedlem af MATTER 

Pension, medlem af Investeringspanelet hos Innovationsfonden og forfat-

ter til bestselleren "Fuck it, ship it".  

 

De seneste tre år har Stine dedikeret meget af sin tid til Radiobotics, hvor 

hun i sin rolle som Co-founder og COO har været med til at vækste teamet 

til mere end 20 personer, hente 40 millioner kroner i finansiering og er 

med til at udvide til bl.a. USA. Radiobotics udvikler machine learning al-

goritmer som automatisk kan detektere sygdomme i røntgenbilleder. 

 

Stine beskriver dét at lave fejl som sin største iværksættersucces: ”Jeg 

har lært uendelig meget af at lave fejl. Jeg er af den overbevisning, at 

succes ikke er en enkeltstående begivenhed. Jeg tror, at en masse hæn-

delser, og deriblandt også mine fejltagelser, har gjort mig bedre i stand 

til at navigere i livet som iværksætter – og det gør det til en succes for 

mig.” 

 

Stine drømmer om at medvirke til at reformere fremtidens sundhedstek-

nologi:  

”Der er desperat behov for innovativ sundhedsteknologi, der kan løse 

presserende og relevante problemer. Min drøm er, at jeg sammen med 

resten af teamet bag Radiobotics når dertil, hvor vores teknologi på glo-

balt plan gør en væsentlig forskel i sundhedssektoren, så vi sørger for, at 

læger bliver bedre og mere præcise til det, de gør i forvejen. Personligt 

drømmer jeg om forsat at være med til at skabe fremtidens teknologi og 

være en drivkraft for at få ting til at ske.” 

 

 



 

26 25 kvindelige iværksættere du bør kende  / Dansk Erhverv 
 

Suzanne Lauritzen 

 

 

CEO, raffle 

raffle laver Enterprise Search baseret på kunstig intelligens, der forstår 

brugeren og leverer præcise svar på tværs af systemer og datakilder. Bag 

virksomheden står serieiværksætteren Suzanne Lauritzen: ”I 2002 star-

tede jeg LogBuy med min co-founder. Det startede som et rabatunivers 

for SME-markedet, men dette koncept solgte vi efter et par år og drejede 

det over i medarbejderfordele til store virksomheder. I 2006 startede vi 

LogBuy i UK med to partnere om bord. I 2010 havde 400.000 medarbej-

dere adgang til fordele gennem LogBuys fordelsportal og i 2015 havde 1 

million adgang. I 2014 købte LogBuy Danmark aktierne tilbage fra vores 

partnere i England, og vi rejste til London for at drive organisationen og 

for at gøre hele LogBuy klar til investorer. LogBuy DK og UK blev solgt i 

starten af 2017, uden at vi på noget tidspunkt havde eksterne investorer 

eller lån. LogBuy var cash positiv fra start til slut.” 

 

raffle opstod efter LogBuy, fordi Suzanne var frustreret over ikke at kunne 

finde det hun søgte, når hun skulle søge i dokumenter, e-mails, etc. og 

hun fandt ud af, at hun bestemt ikke var ene om den frustration: ”Masser 

af research påviser, at vi bruger henved 1/5 del af vores arbejdstid på at 

lede efter information eller reproducere den, fordi vi ikke kan finde det. 

Konceptet lå klart - jeg ønskede at lave en Google for Corporate. Dermed 

bevægede jeg mig ind i Enterprise search området og fandt de bedste 

folk, der var indenfor kunstig intelligens. Investorerne var commited, og 

da jeg havde prøvet at drive virksomhed før, kunne det lykkes at få raffle 

op på scale-up niveau hurtigt. Efter 2,5 år er vi et utrolig stærkt team på 

25 medarbejdere og klar til at skalere globalt efter vores A-runde til ef-

teråret.”  

 

For Suzanne er iværksætteri meget metodisk og systematisk arbejde. Når 

man har prøvet det én, to og tre gange, så er det dét man bliver god til, 

ligesom i andre jobs:  

”Da jeg lavede planen på raffle, konceptudviklede, fik investorer, fandt 

det optimale team og eksekverede på planen systematisk i årene, der 

fulgte efter, var der derfor tale om endnu en succesoplevelse i min iværk-

sætterkarriere.” 

 

Suzanne har store ambitioner på raffles vegne: ”Jeg drømmer om at raffle 

bliver den førende next generation enterprise search globalt, så når man 

søger internt i virksomheder, 'raffler man'. Efter raffle vil jeg måske lave 

en uafhængig service, baseret på både AI og menneskelig vurdering, der 

kan flage 'fake news' og/eller 'skadelige kampagner/features'.” 
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Frederikke Antonie Schmidt 

 

 
Founder & Creative Director, Roccamore 
 
Frederikke blev iværksætter ved et tilfælde:  

”Lige pludselig var jeg iværksætter, og de første mange år af vores vækst-

rejse, kaldte jeg mig hellere problemløser end iværksætter. Jeg startede 

Roccamore med et ønske om at skabe smukke sko, der ikke gør ondt at 

gå i. Sko, der produceres af nogle af de bedste skomagere i verdenen, og 

så bæredygtigt som muligt.” 

 

Roccamore lancerede i december 2014 den første Kickstarter kampagne 

af en kvindelig iværksætter i Danmark, og siden da er det gået stærkt:  

”Vi startede med en webshop og et showroom, og solgte 700 par sko om 

året. I dag har vi tre, snart fire, butikker, og sælger cirka 2000 par sko om 

måneden. Danmark står for 80 pct. af salget og næste eventyr er i Oslo, 

hvor vi åbner butik i oktober 2021.” 

 

Frederikke beskriver sin største succes som at skabe et brand, som 

mange kan identificere sig med og gerne vil være en del af: ”Derfor drøm-

mer jeg også om, at Roccamore bliver kæmpestort! Vi er ikke bare et 

brand, vi er også en movement. Jeg vil gerne engagere og inspirere kvin-

der over hele verden til at stå stærkt.”  
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Anne-Louise Thon-Jensen 

  
Co-founder & Partner, SDG Lead / SDG Invest 
 

Anne-Louise fortæller, at sin største succes som iværksætter er, at SDG 

Invest har været med til at rykke markedet for bæredygtige investeringer, 

og samtidigt har gjort det muligt for alle private investorer at investere 

bæredygtigt.  Vejen dertil beskriver Anne-Louise som en typisk iværksæt-

terhistorie:  

”Vi troede på produktet, havde passionen og lagde den enorme arbejds-

indsats, som det kræver at lancere noget nyt og banebrydende. Som 

iværksætter er man sjældent alene på rejsen, og man har brug for, at der 

er investorer og kollegaer, der tror på ideen. Vi er et stærkt team, der har 

skabt SDG Invest, hvis fornemmeste opgave er at fremme bæredygtige 

investeringer og impact investeringer indenfor globale aktier og venture.”  

 

Rejsen dertil, hvor de er nået i dag, har været inspirerende: 

”Vi bootstrappede og kæmpede for at få en plads i markedet med et helt 

nyt fokus, som de store, gamle finansielle institutioner ikke anerkendte 

på det tidspunkt. Vi blev sat i verden for at bevise, at man ikke går på 

kompromis med afkastet, hvis man investerer i bæredygtige virksomhe-

der, og vi tror 100 pct. på, at det er fremtidens vindere. Det er uanset om 

vi investerer i venture eller i børsnoterede, globale aktier. I dag har vi over 

600 mio. DKK i SDG Invest fordelt på ca. 1500 investorer, og vi er blevet 

accepteret som en leder indenfor bæredygtige investeringer. Desuden 

har vi samlet en gruppe af impact-fokuserede investorer, der driver den 

bæredygtige agenda på venture-siden og i resten af økosystemet. Histo-

rien er bestemt ikke slut, og der er stadig brug for mere kapital, der flytter 

fokus fra traditionelle investeringer til impact og bæredygtighed. Det er 

det, verden har brug for, og det haster.” 

 

Anne-Louise beskriver det som sin drøm og pligt, at bruge den viden og 

erfaring, som hun har fået ved at skabe SDG Invest, til at hjælpe økosy-

stemet og investorer af alle slags med at sætte endnu mere fokus på, 

hvordan bæredygtige og impact investeringer, er fremtidens investerin-

ger. 
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Anna Stelvig 

 

 

Founder & CEO, Studymind Aps 
 
Studymind laver fremtidens EdTech i Virtual Reality, og Anna øn-

skede med virksomheden, at give nogle af sine indsigter og redskaber 

videre til studerende med eksamensangst. Anna startede oprindeligt 

StudyMind, efter hun havde skrevet speciale i psykologi om eksa-

mensangst. 

 

Det blev til en app med e-learning til nervøsitet- og angsthåndtering. 

Sidenhen har løsningen udviklet sig, og nu er det muligt for stude-

rende at træne oplæg og eksamener i Virtual Reality, så de kan blive 

fagligt og mentalt klædt på til den rigtige situation. Fagligheden er i 

fokus og mentaltræning sniger sig ind ad bagdøren. For jo flere posi-

tive oplevelser de studerende får, jo mere selvsikre vil de være når det 

for alvor gælder. I mellemtiden har Studymind også suppleret med et 

træningsunivers til jobsøgende, som blandt andet benyttes af kom-

muner, A-kasser og Jobindex. Annas team består af 12 engagerede 

sjæle, der er med til at få det hele til at fungere og hver dag knokler 

for at hjælpe både studerende og jobsøgende med at være den bedste 

version af sig selv. 

 
For Anna har der været flere succesoplevelser som iværksætter: 

”Jeg har haft mange succeser på forskellige dele af StudyMinds rejse. 

Som helt nystartet virksomhed var det en stor succes at blive aner-

kendt af Innovationsfonden og senere af vores dygtige investorer, der 

hjælper med uvurderlig sparring. Det, at andre end mig selv troede på 

ideen, gav mig selvtillid og tro på projektet. Derudover har det også 

været en stor succes for mig at få knækket koden og udviklet et pro-

dukt som markedet tager så positivt i mod - det såkaldte “product 

market fit”. I starten var vores løsning mest af alt en god ide og det 

har taget tid at få løsningen tilpasset kundernes behov. Men det er 

vitterlig en fed følelse at have skabt et produkt der kan hjælpe så 

mange mennesker til bedre resultater og livskvalitet.” 

 

Anna drømmer om et internationalt væksteventyr:  

”Jeg drømmer om, at virtuel træning af præstationer bliver en obliga-

torisk del af de studerendes og jobsøgendes værktøjskasse. Men jeg 

forventer også at udvide vores løsning til erhverslivet, så folk for ek-

sempel kan træne oplæg, keynotes eller deres salgspitch. Jeg satser 

desuden på et internationalt eventyr, da behovet for træning er glo-

balt. Til den tid har vi skabt en langt mere interaktiv platform, hvor 

brugeren kan få individualiseret, men objektiv feedback på sine præ-

stationer. Når det så er sagt, er mit største ønske at hjælpe menne-

sker med at opnå modet og kompetencen til at dele og præsentere al 

deres vigtige viden, så de kan forfølge deres drømme og have det 

sjovt på rejsen mens den foregår” 
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Sophie Bohr Grønbæk 

 
Co-founder & CEO, Undo 
 

Sophie er medstifter af forsikringsvirksomheden Undo, som disrupter for-

sikringsindustrien med digital, innovativ, forsikring. Men Sophies bag-

grund er lidt anderledes end de fleste iværksættere i forsikringsbranchen: 

”Min baggrund er oprindelig fra Molekylær Biomedicin og forskningsver-

denen. Så forretningssiden fik jeg først bygget op som management kon-

sulent i Qvartz/Bain.” 

 

Konsulentbranchen var blandt andet med til at give Sophie indsigt i for-

skellige brancher og blod på tanden til at starte egen virksomhed: ”Vi var 

fire iværksættere, der startede Undo for tre-fire år siden. Vi har vækstet 

virksomheden til en præmiebestand på 36 mio. kroner og bygget et fuldt 

digitalt forsikringsselskab inkl. fire store forsikringsprodukter. I dag har 

Undo 42 ansatte og 27.000 kunder.” Før Undo var Sophie managing di-

rector for The Hub, en jobmarkedsplads, som hun skalerede til at opnå 

80.000 besøg om måneden og etablerede i tre nye markeder.  

 

Siden da har Sophie haft et brændende ønske om selv at sætte noget i 

søen og se det vokse:  

”Min største succes som iværksætter er ubetinget at have skabt en ar-

bejdsplads, hvor 40 dygtige mennesker udvikler sig, har det sjovt og ar-

bejder som et team. Jeg drømmer derfor om at forsætte iværksætterrej-

sen og afprøve nye felter. Iværksætteri giver mulighed for at prøve kræfter 

med forskellige felter. Det skal jeg igen. Derfor er min iværksætterdrøm 

at prøve et nyt felt på ny - en biotech startup for eksempel. Så har jeg 

desuden en drøm om at se medarbejdere fra Undo gå ud og starte deres 

egne virksomheder og tage det bedste af vores kultur med.” 
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Betina Langemark 

 

 

CEO, WARD 24/7 
 

Betina har med WARD 24/7 skabt en virksomhed, der ved hjælp af kunstig 

intelligens kan overvåge patienter, så vi kan opdage komplikationer inden 

de bliver alvorlige:  

”Jeg har arbejdet i big pharma i 20 år og jeg elskede det. Men jeg var 

kommet til et sted i min karriere - hvor jeg ikke længere følte, at jeg be-

høvede bevise mit værd med titel og løncheck, så jeg sprang ud som selv-

stændig for 4-5 år siden, og begyndte at lave business development for 

små biotechs i England og Holland. Jeg arbejdede med innovation og de-

sign-thinking med store virksomheder, der gerne ville lære at skabe mere 

innovative produkter og services.” 

 

I virkeligheden var det en tilfældighed, at Betina mødte de oprindelige 

stiftere af WARD 24/7: ”Jeg forelskede mig i deres opfindelse. Ikke 

mindst fordi, at jeg med min baggrund har en rigtig god forståelse for vig-

tigheden af det vi kalder et kæmpe ’unmet need’. Derfor er min største 

succes også, at jeg har været i stand til at tiltrække folk, der er sindssygt 

gode til det, de laver og til at skabe et team, hvor forskere og kommerci-

elle folk arbejder sammen med gensidig nysgerrighed. Medtech er et 

svært område at rejse penge til i Danmark. Derfor glæder jeg mig helt vildt 

til, at vi får rejst de penge, der skal til for at få WARD 24/7 til fuldstændigt 

at lave om på den måde, som vi overvåger patienter på - ikke bare i Dan-

mark, men også på førende hospitaler i Europa og USA.” 
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Pernille Lotus 

 

Direktør, WeAreCube 

 

Pernille har været selvstændig siden hun var 23 år gammel og har haft 

mere end 10 CVR-numre. I dag er Pernille direktør for WeAreCube, der 

laver ’people based marketing’. Pernille startede sin iværksætterkarriere 

med en konkurs: 

”Jeg startede på iværksætterscenen med et brag: Jeg havde brændt nogle 

millioner af andres penge af og gik konkurs. Jeg har altid rejst mig op igen 

og altid haft en stærk tro på, at jeg blot kunne skabe noget nyt, og derved 

tjene penge. Tidligt i livet skulle jeg klare mig selv, jeg har betalt regninger 

og sørget for at handle ind, siden jeg var 11 år gammel, da min mor var 

indlagt med dødelig kræft. Når jeg tænker tilbage, så var det vel i grunden 

dér min ’selvstændighed’ startede, og min iværksætterånd rodfæstede 

sig.” 

 

Pernille har altid startet virksomheder med digitalt afsæt: ”Dels fordi det 

er min stærke side og dels for virkelig at have friheden i forhold til at 

kunne arbejde fra hvor som helst. Jeg har altid arbejdet med noget som 

også er min passion, og derfor har adskillelsen mellem arbejde og privat-

liv været usynlig. Mine selskaber og forretninger har altid sørget for, at 

jeg økonomisk kunne klare mig og bygge det næste op, uden at tage løn 

ud i den kommende forretning. Jeg har aldrig lånt penge af banken, og jeg 

er altid gået efter organisk vækst. I 2019 indgik jeg i en storfusion. Jeg 

fusionerede to danske selskaber med Sveriges største Influencer 

Agency, CUBE. Denne rejse har lært mig utrolig meget mere om, hvad det 

vil sige at have ansvar som direktør og ikke mindst om at have forret-

ningspartnere - også på den anden side af sundet.” 

 

Det betyder, at Pernille i dag er partner i Nordens største ’people based’-

marketingfirma, og har ansvaret for den danske afdeling. På trods af co-

rona har virksomheden i 2020 vækstet med 20 pct. på toppen og tredob-

let bundlinjen: ”Min største drøm er at gå i front i en eksplosiv branche, 

samtidig med at iværksætte nye koncepter indenfor min passion – der 

grundlæggende handler om at hjælpe menneskeheden med at udvikle 

sig.” 
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Sådan får vi flere kvindelige 
iværksættere 

I Danmark har vi behov for, at flere iværksættere skaber flere vækstvirksomheder – mænd såvel 
som kvinder. Det starter med, at vi skal have vækket danskernes appetit på at stifte virksomhed 
ved at integrere entreprenørskab i undervisningen og skabe tryghed, så livet som iværksætter 
kan blive et attraktivt alternativ til livet som lønmodtager. 
 
Opgør med den skæve kønsbalance 
Der skal gøres op med den skæve kønsbalance i iværksættermiljøet. Det gør vi kun ved at tale 
om, hvordan vi kan skabe bedre familie- og barselsforhold for iværksættere. Det skal nemlig være 
muligt både at drive en familie og en virksomhed i trygge rammer. Det vil skabe et dansk er-
hvervsliv i bedre balance med plads til alle. 
 
Interessen skal vækkes hos børn: Det vil indfri potentialet blandt kvinder 
Der er behov for en iværksætterkultur i Danmark, hvor idérige danskere i højere grad har mod på 
at starte deres egen virksomhed. Andelen af kvindelige iværksættere ligger på blot 26 pct.1. Po-
tentialet er derfor stort for at få flere kvinder til at stifte virksomhed. Den store forskel på mænd 
og kvinders iværksætterlyst kan hænge sammen med, at mange kvinder ikke mener, at de besid-
der de rigtige kompetencer til at blive selvstændige (figur 3). Derfor skal vi sætte ind tidligt, hvis 
vi skal ændre incitamenterne. Med mere kvalificeret undervisning i entreprenørskab hele vejen 
gennem uddannelsessystemet kan vi sikre, at alle idérige danskere får en forsmag på mulighe-
derne for at blive iværksætter.  
 
Bureaukrati skal bekæmpes til fordel for tryghed 
Mange holder igen med at blive iværksætter på grund af frygten for bureaukrati og indberetninger 
til det offentlige. Det skal være lige så trygt at være selvstændig som lønmodtager. 
 
  

 

 

 

 
 
 
 

 
1 Fonden For Entreprenørskab, Iværksætterindblikket 2020 

”Der er alt for stor forskel på mænd og kvinders vilkår 

inden for iværksætteri. Lige nu spiller mænd og kvinder 
slet ikke på samme spilleplade. Kvinder får en utrolig lille 
del af den kapital, der investeres i nye virksomheder. Det 
skal vi have lavet om på. Kvinder skal også have mulighed 
for at få de vigtige investeringer, der kan gøre, at deres 
virksomheder for alvor kan vokse. 
 

Mia Wagner, co-founder, Nordic Female Founders 
 

 
 

 
 

https://www.ffe-ye.dk/19752
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Figur 2 viser forholdet mellem andelen af nye kvindelige og mandlige iværksættere i en række ud-
valgte OECD-lande. En score på 1 betyder, at mænd og kvinder er lige tilbøjelige til at starte ny 
virksomhed, mens tal mindre end 1 betyder, at mænd er mere tilbøjelige til at starte nye virksomhe-
der end kvinder. Ser man på Danmark er forholdet mellem nye kvindelige og mandlige iværksættere 
0,54. Det betyder helt konkret, at for hver 100 nye mandlige iværksættere er der 54 nye kvindelige 
iværksættere. Dermed er Danmark ét af de lande i OECD, hvor der er den største skævhed i forhol-
det mellem mandlige og kvindelige iværksættere.2 3 

 
 

 
 
 
 
 

 
2Definitionen af nye iværksættere er, at de enten er i gang med at starte ny virksomhed eller har startet ny virksomhed inden for de 

seneste 42 måneder. 
3 Dansk Erhverv analyse ”Danske kvinders iværksætteraktivitet blandt de laveste i OECD 

  

Figur 2: 
Forholdet mellem andelen af nye kvindelige og mandlige iværksættere i 
en række udvalgte OECD-lande. Ratioen af kvinder relativt til mænd. 

 

Kilde: GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Report 2019/2020 samt Norstat for Dansk Erhverv, oktober 
2019. 
Note: Definitionen af nye iværksættere er, at de enten er i gang med at starte ny virksomhed eller har startet ny 
virksomhed inden for de seneste 42 måneder. Antallet af respondenter varierer på tværs af landene. Danmark 
baseres på svar fra 1.000 tilfældigt udvalgte danskere i alderen 18+ år, hvoraf 379 er kvinder i alderen 18-64 år. 
De resterende lande har minimum 2.000 respondenter i alderen 18-64 år, hvoraf ca. 1.000 er kvinder. OECD-
gennemsnittet er beregnet på baggrund af de lande, der indgår i figuren. 
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Figur 3 viser, at danske kvinder ikke føler, at de har de rette kompetencer til at blive iværksætter. 
Når vi fordeler svarene op i aldersgrupper, kan vi se, at det særligt er unge kvinder mellem 18 og 34 
år, der ikke føler, at de har de rette kompetencer. For aldersgruppen 34-49 år svarer størstedelen, 
at de frygter, at det kræver flere arbejdstimer, end de ønsker at bruge på at arbejde. 
 
 
 

 

 
 
 

  

  

Figur 3: 
Kvinders vigtigste årsager til, at de ikke ønsker at starte virksomhed inden for 
de næste tre år 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2020 
Note: n (18-34 år) = 218, n (35-49 år) = 139, n (50-64 år) = 197. Figuren viser fordelingen blandt kvinder i alderen 
18-64 år, som ikke forventer at starte ny virksomhed inden for de næste tre år. Svarkategorierne ”Ingen af de 
ovennævnte kategorier passer på mig” (29/36/38 pct.), ”Andre årsager” (19/16/25 pct.) og ”Ved ikke” (5/7/8 pct.) 
er ikke vist i figuren. Maksimal stikprøveusikkerhed: 4,7 pct. point. 
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1. Barsel til iværksættere og tilskud til 
pasning 

 
 
 
Der ligger et stort potentiale i at få flere kvinder til at springe ud i livet som iværksætter. Danmark 
ligger nemlig helt i bund, når vi ser på rationen af kvinder, der stifter virksomhed relativt til mænd, 
se figur 2.  
 
Derfor har Dansk Erhverv undersøgt, hvad der afholder danske kvinder fra at vælge en karriere som 
iværksætter. Her ser vi, at den største barriere for unge kvinder (18-34 år) er, at de ikke mener, at 
de har de rette kompetencer. For aldersgruppen 34-49 år svarer størstedelen, at de frygter, at det 
kræver flere arbejdstimer, end de ønsker at bruge på at arbejde, se figur 3. 
 
For at få flere kvinder til at stifte virksomhed og skabe ligestilling i iværksættermiljøet, skal vi skabe 
tryghed omkring mulighederne for at stifte virksomhed og stifte familie samtidig.  
Der er behov for at gøre noget ved følgende udfordringer:  
 
 
a) Fleksibel tilskudsordning til privat pasning for selvstændige på deltidsbarsel 
Iværksættere på deltidsbarsel skal kunne modtage tilskud til privat børnepasning under eksiste-
rende vilkår, men med mere fleksibilitet. I dag skal kommuner tilbyde 75 pct. dækning af privat 
pasning for børn over 24 uger. Kommuner kan vælge at tilbyde tilskud for pasning af børn under 24 
uger. For at kunne få tilskud skal barnet passes minimum 10 timer om ugen. 
 
b) Bagatelgrænse for selvstændige på fuldtidsbarsel 
Når iværksættere går på barsel, er det ikke ligesom lønmodtagere at slukke computeren i hele bar-
selsperioden. Der vil komme små administrative opgaver, som iværksætteren vil blive nødt til at 
tage sig af, for at holde forretningen kørende. Det gør, at iværksættere ofte må klare administrative 
opgaver i frygt for at blive opdaget. Det gør det unødvendigt utrygt at være iværksætter. Der bør 
indføres en bagatelgrænse på 5 timer om måneden uden modregning. 
 
c) Barsel for nye iværksættere, der ikke har udbetalt løn til sig selv det seneste år 
Nye iværksættere, der har startet virksomhed, få år inden de skal på barsel, kan risikere ikke at 
være berettiget til barsel, hvis de ikke har udbetalt løn til sig selv i virksomhedens opstart. Mange 
iværksættere vælger dog ikke at udbetale løn til sig selv i virksomhedens første leveår, da de har 
behov for at reinvestere virksomhedens indtjening i virksomhedens vækst og udvikling. Det kan 
afholde lønmodtagere, som overvejer at få børn inden for den nærmeste fremtid, fra at starte egen 
virksomhed. Det bør være muligt for nye iværksættere på barsel at benytte en referenceperiode på 
gennemsnittet af to år inden for en femårig referenceperiode.  
 
 
 
 
 
Dansk Erhverv foreslår, at: 

• Kommuner skal tilbyde tilskud til pasning af børn under 24 uger, og at det bliver muligt at få 
tilskud for pasning på timebasis.  

• Iværksættere på fuldtidsbarsel skal have lov til at arbejde op til fem timer om måneden, så 
iværksættere ikke føler sig kriminelle, hvis de fx ringer til revisoren.  

• Nye iværksættere skal nemmere kunne få udbetalt barselsdagpenge ved at kunne benytte en 
referenceperiode på op til fem år.  
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2. Entreprenørskab i undervisning og 
uddannelse 

 

 
Det er vigtigt, at børn og unge stifter bekendtskab med iværksætteri tidligt i livet, så flere også ser, 
at livet som iværksætter kan være et alternativ til at gå vejen som lønmodtager. Entreprenørskabs-
undervisning kan også lære eleverne om økonomi, innovation og opfindsomhed generelt. Børn og 
unge skal have de bedste muligheder for at udvikle virksomhed hele vejen igennem uddannelses-
systemet – fra folkeskole og til universitetet. 

I seneste skolereform blev det tilføjet, at innovation og entreprenørskab skal indtænkes som tvær-
gående tema i alle folkeskolens obligatoriske fag. Desuden indgår entreprenørskab også som cen-
tral del af faget håndværk og design. Det er dog individuelt fra lærer til lærer, hvordan entreprenør-
skab indtænkes tværfagligt og i faget ’håndværk og design’. Der kan være behov for at konkretisere 
målene for entreprenørskabsundervisningen. Det vil gavne både skolerne og eleverne, da det vil 
give mere udbytterig undervisning og mere engagerede lærere. Folkeskoleelever bør alle lære at 
lægge et budget og idéudvikle et produkt eller en service. 

For at sikre, at eleverne modtager engageret og kvalificeret entreprenørskabsundervisning, er det 
altafgørende, at folkeskolelærerne føler sig godt klædt på til at undervise i entreprenørskab. Der 
bør derfor i højere grad undervises i entreprenørskab på læreruddannelsen.  

Det er også vigtigt, at studerende på gymnasier og ungdomsuddannelser har gode muligheder for 
at udvikle deres iværksætterkompetencer. Et oplagt springbræt til stiftelse af egen virksomhed er 
muligheden for at vælge iværksætteri som valgfag. Fonden for Entreprenørskab har kortlagt, at 33 
pct. af alle STX-studerende har gennemført et kortere innovationsforløb på én uges varighed4. Det 
er godt, men ikke nok til at udbrede entreprenørskab og plante iværksætterfrø hos de unge. Opgø-
relsen viser nemlig også, at kun 2 pct. af studerende på STX har iværksætteri eller entreprenørskab 
som et reelt fag. Det er ærgerligt, da mange unge går med en iværksætterdrøm i maven, men mang-
ler værktøjer til at komme i gang.  

På universiteterne har de studerende sommetider mulighed for at tage ét semester med praktikfor-
løb i egen virksomhed. Det giver iværksættere mulighed for at kombinere viden fra studiet med 
etablering og vækst af egen virksomhed. Det er dog langt fra alle universiteter, hvor dette er muligt. 

 
 
 
Dansk Erhverv foreslår, at: 

• Målbeskrivelsen for folkeskolefaget håndværk og design konkretiseres  

• Der indføres entreprenørskabsundervisning på læreruddannelsen med konkrete mål for un-
dervisningen 

• Mulighed for valgfag i entreprenørskab udbredes på alle ungdomsuddannelser 

• Der skabes større mulighed for praktikophold med ECTS-point i egen virksomhed for universi-
tetsstuderende 

 

 
4 Fonden For Entreprenørskab, Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem, 2020 

 

http://www.ffeye-moduler.dk/baker/samletkort/#/reader/chapter/7?vi=0
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3. Tryghedspilot for indberetninger 

 
 
 
 
Mange vælger iværksætterlivet fra på grund af manglende tryghed og en frygt for, at mængden 
af bureaukratiske opgaver er for stor og uoverskuelig. Der skal løbende indberettes informationer 
til bl.a. Erhvervsstyrelsen, Skat, Danmarks statistik. 
 
Frygten for regler, bureaukrati og indberetningsfrister kan gøre livet som iværksætter stressende 
og mindre attraktivt end livet som lønmodtager. Iværksættere kan nemt overse en deadline, 
hvilke kan have store konsekvenser for iværksætteren.  
 
Oplysninger om indberetningspligt og deadlines ligger i dag på en lang række forskellige, offent-
lige hjemmesider. Et overblik over nogle former for indberetninger er samlet på hjemmesi-
den virk.dk – men for iværksætteren kan informationer og krav om indberetninger virke silo-op-
delt med krav om indberetninger nogen steder og oplysninger om regler og frister andre steder. 
Samtidig er informationen uoverskuelig for den enkelte iværksætter, som i kraft af sin situation 
og virksomhedsform skal leve op til specifikke krav.  
 
Der er derfor behov for en skræddersyet løsning, der samler og målretter information om krav og 
deadlines for indberetninger til den enkelte iværksætter. Det skal give iværksætteren overblik 
over sin situation og mere vished om, at alt er ok, og iværksætteren kan sove trygt uden frygt for 
at have misset en deadline. Derudover skal det sikre, at flest mulige virksomheder reelt overhol-
der krav og frister for indberetning – og forhåbentlig undgår situationer som november 2019, hvor 
over 10.000 virksomheder blev meldt under tvangsopløsning, fordi de havde misset en ny dead-
line for indberetning af reelle ejere.  
 
Som løsning bør der etableres en digital ”Tryghedspilot” – der kan tilgås via telefon og computer, 
og som giver iværksætteren det fulde billede af sin situation. Løsningen bør indeholde et årshjul, 
der skaber overblik over alle indberetningsdatoer til diverse offentlige institutioner. Samt gøre 
iværksætteren opmærksom på snarlige frister eller mangler en indberetning, for eksempel med 
et ”rød, gul, grøn” system. Tryghedspiloten skal være skræddersyet den enkelte, så der f.eks. kun 
vil vises momsindberetningsfrister for virksomheder, der er momspligtige og kun vises deadlines 
for eksterne regnskaber ved virksomheder, der er regnskabspligtige. I løsningen orienteres om 
deadlines og krav – og løsningen linker videre til de respektive informationssider hos de offent-
lige myndigheder, hvor alle informationer er tilgængelige. Der kan også indgå ekstraordinære fri-
ster og informationer om fx corona-kompensationsordninger, hvor løsningen tydeligt kommuni-
kerer om fx lønkompensationsmuligheder til de virksomheder, der har medarbejdere og som kan 
gøre brug af ordningen.  
  
Tryghedspiloten vil kunne skabe mere tryghed for iværksætteren og gøre det nemmere at over-
holde krav om indberetninger til offentlige myndigheder - samt sikre mulighederne for at flere vil 
starte op som iværksættere uden at være skræmt væk af bureaukrati og indberetningsfrister. 
Regeringen bør afsætte 3 mio. kr. over 5 år til et udbud hos en privat udbyder, skal bygge syste-
met i tæt samarbejde med de relevante offentlige myndigheder. 
 
 
 
 
Dansk Erhverv foreslår, at: 

• Regeringen afsætter 3 mio. kr. over 5 år til et udbud hos en privat udbyder, til at bygge en 
”tryghedspilot”-app med et årshjul for indberetninger i tæt samarbejde med de relevante of-
fentlige myndigheder. 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvirk.dk%2F&data=04%7C01%7Cjpl%40danskerhverv.dk%7C1c4f17bb709749c52e2708d8d98db950%7C35445eb268224cf08a656deda71e3e95%7C0%7C0%7C637498550012317419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6BjmA4zxeOaUOt5jB4qimI9QJd2fR140WdPWat%2FT8QQ%3D&reserved=0
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Diversitet på iværksætterscenen - en fælles sag 

Hvad kan erhvervslivet gøre? 
 

 
 

Diversitet i bestyrelser 
Det er det etablerede erhvervsliv, der skal være med til at opdyrke underskoven af 
fremtidens kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Virksomhedsledere og specialister 
fra det etablerede erhvervsliv skal bidrage med stor viden, der kan hjælpe iværk-
sættervirksomheder med at vokse, hvis de sidder med i bestyrelsen og samtidig 
fremmer kvinders mulighed for at sidde med om bordet.  
 
Derfor er det vigtigt, at erhvervsledere mænd såvel som kvinder - har gode mulig-
heder for at engagere sig i bestyrelsesarbejdet hos iværksættervirksomheder og 
startups. Erhvervslederes ansættelseskontrakter forhindrer dog ofte anden er-
hvervsmæssig aktivitet. Samtidig ser vi, at der i dag mangler erfarne kvinder til be-
styrelserne i danske virksomheder. At få flere kvinder til at engagere sig i bestyrel-
sesarbejdet i danske startups kan være med til at sikre, at flere kvinder får besty-
relseserfaring. Store danske virksomheder kan gå foran og give deres ansatte 
bedre mulighed for at tage del i bestyrelsesarbejdet i startups. 

 
 
 

Iværksætterkultur i etablerede virksomheder  
– også blandt kvinder 
Store etablerede virksomheder skal være et forbillede for iværksætterkulturen – 
også blandt kvinder. Det etablerede erhvervsliv kan også være med til at gøre Dan-
mark til Verdens bedste iværksætterland. Det kan fordres ved, at store, etablerede 
virksomheder understøtter egne medarbejdes iværksætterambitioner. Med en in-
citamentsstruktur kan man forestille sig, at virksomheden er i stand til at tiltrække 
stærke profiler, der kan understøtte vidensdeling og få virksomheden til at vokse 
uanset køn. 

 
 
 

Mentorordning mellem erhvervsledere, eksperter  
og iværksættere 
Med stor viden og ekspertise kan en mentorordning til startups bestående af gar-
vede og etablerede virksomhedsledere hjælpe startups på rette vej. En mentorord-
ning kan være platform for videns- og ideudveksling og kan desuden være et sted, 

hvor startups kan trække på viden om drift, salg, ledelse, diversitet og meget mere.  
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Dansk Erhverv for 
Iværksættere 

 
 
I Dansk Erhverv mener vi, at det er vigtigt at bakke op om iværksættere. Det gør vi både politisk 
og ved at tilbyde ét års gratis Iværksættermedlemskab. Vi véd, at al begyndelse kan være svær, 
og at selv den bedste iværksætter kan have behov for assistance til at sætte gang i virksomhe-
dens vækst. Stærke partnerskaber er vigtige, når man skal udvikle en vækstvirksomhed. Som 
medlem af Dansk Erhverv kan små og nye virksomheder blive en del af en erhvervsorganisation 
med vækstambitioner.  
 
 
Med Dansk Erhvervs Iværksættermedlemskab får virksomheden: 

• Adgang til netværk og sparring 

• Invitationer til events 

• Adgang til gratis kurser for virksomhedens medarbejdere 

• Adgang til Dansk Erhvervs standardkontrakter 

• Medlemsinformation og analyser 

• Rabatter og medlemsfordele 

 
For at blive omfattet af det gratis iværksættermedlemskab skal virksomheden: 

• Maksimalt have eksisteret i 5 år  

• Have et unikt CVR-nummer og ikke være en del af en koncern 

• Virksomhedens stiftere skal være en del af den daglige drift 

• Ikke være omfattet af- eller have tiltrådt en overenskomst 
 
Se alle vilkår på www.danskerhverv.dk/ivaerksaetter 
 
 
Du er altid velkommen til at tage kontakt for nærmere information om Dansk Erhvervs iværksætter-
politik eller medlemskab. 
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Vi handler på vegne af vores medlemmer 
I Dansk Erhverv handler vi hver dag på vegne af 18.000 
medlemsvirksomheder og flere end 100 brancheforeninger. Vi er 
erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens 
mest handlekraftige erhvervsliv.  
 
Vi tilbyder rådgivning inden for medarbejder- og 
virksomhedsforhold og politisk gennemslagskraft. Vores 
indsatser bygger på medlemmernes aktive deltagelse i netværk 
og udvalg.  
 
I Dansk Erhverv arbejder vi hver dag for, at Danmark bliver 
verdens bedste land at drive virksomhed i. Til gavn for 
arbejdspladser, velstand og Danmark i fremgang.  
 
Vi arbejder for et Danmark med sammenhængskraft og 
handlekraft. 
 

DANSK ERHVERV 

Børsen 

1217 København K 

 

www.danskerhverv.dk 

info@danskerhverv.dk 

T. + 45 3374 6000 


