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 Færre kvindelige iværksættere – hvorfor? 

 

 

  
 
 

 
 

Maskulin 
fremstiling af 
iværksætteri 
skræmmer kvinder  
 
 
Iværksætteri er på dagsorden i 
øjeblikket. Og det er kønsbalancen i 
iværksætteri så sandelig også. Færre 
kvinder starter egen virksomhed. Det 
involverer både en 
ligestillingsproblematik men også et 
spildt potentiale. Samtidig ventes med 
længsel regeringens udspil på 
iværksætterområdet.  
 
Vi anerkender, at der findes mange 
komplicerede strukturelle, sociale og 
individuelle forklaringer på, hvorfor 
færre kvinder starter virksomheder end 
mænd.  
 
Vores studie viser dog, at en 
væsentlig del af forklaringen skal 
findes i noget så simpelt, som den 
måde vi taler om iværksætteri.  
 
I massemedier, på sociale medier og i 
den generelle befolkning har 
iværksætteri et maskulint image: profit, 
vækst, skalaring, all-in, 24/7/365, etc. 
Bedst repræsenterer denne 
karakteristik tech-iværksætter miljøet, 
men på ingen måde diversiteten i 
iværksætteraktiviteten.   
 

  Studiet og metode 
 
Vi har gennemført to laboratorie- 
eksperimenter med mulige 
iværksættere og en 
spørgeskemaundersøgelse med 
kvindelige iværksættere. 
Yderligere er resultaterne 
valideret i endnu en 
spørgeskemaundersøgelse.  
 
Resultaterne har gennemgået 
fagfællebedømmelse og er 
publiceret i et FT50 tidsskrift, 
som er de absolut bedste 
tidsskrifter på tværs af økonomi, 
management, marketing, supply 
chain, entrepreneurship, HRM, 
regnskab og finansiering.   
 
 
 
 
 

  
 
Vores undersøgelser er resultat af 
et projekt finansieret af 
Uddannelses- og 
Forskningsministeriet.  
Dataindsamlingen er gennemført i 
Kina. Det gav en unik mulighed 
for at studere relative universielle 
mekanismer i kønsforskelle, hvor 
de var mere synlige.  
Ideen til projektet går tilbage til en 
workshop i Nanjing 2018. 
Håndtegningen forneden er første 
ideskitse fra 2018. 
 

    

 
 
 

Vores studie viser, at når kvinder 
eksponeres for en maskulin 
fremstilling af iværksætteri, har 
mange svært ved at se sig selv.  
 
Det skaber en bekymring hos 
dem for, om de kan leve op til 
forventningerne. Desværre 
betyder det, at de bliver mere 
pessimistiske omkring 
forretningsmuligheder.  
 
Det gælder ikke for mænd.   

  Highlights  
Vi skal ændre den måde vi taler 
om iværksætteri på. 

Rollemodeller er vigtige. Men 
skal afspejle diversiteten af 
iværksættere. 

Vi har ikke behov for kvindelige 
rollemodeller med maskuline 
attituder – men rollemodeller 
uanset køn, med feminine 
attituder.  
 
Iværksætteri er ikke fodbold. Vi 
har ikke brug for Nadine eller 
Harder for at få flere kvindelige 
iværksætter. Men 
midtbanespilleren Gitte fra 
Vilbjerg’s serie 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Kvindel ige 
iværksættere   

 

 

 

Maskulinitet 
kvæler 
kvindelig 
aktivitet 

  
 

  

 
 
 

Forskerne bag 
Projektet er gennemført af fire forskere. 
Hui Zhang – som var Ph.d.-studerende – 
da projektet blev igangsat har sammen 
med sin vejleder Xiaohu Zhou stået for 
dataindsamling.  
 
I samarbejde med Hui har Mette og Kim 
designet studier, analyseret data og 
skrevet artiklen. Hui var på et 1-års 
forskningsophold på SDU i 2018, hvor 
papiret primært tog form. 
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Iværksætteri = 
Profit, vækst, 
hårdt arbejde
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