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The Future is Female workshop den 10.11.2018 


 


Tid Hvad sker der? Sig noget mere Hvem er på? Materialer, der skal bruges 


09:00 – 
09:30 


Morgenmad & 
indregistrering 


 Vi byder velkommen, 
fordeler navneskilte 


Morgenmad 
Navneskilte 


09:30 – 
09:45 


Baggrunden for dagens 
workshop og dagens 
agenda 


Få kvindelige iværksættere, få kvinder i 
væksthusene og i vores eget GROW. 
Observation af kvindelige studerende, som 
ikke tør tale før de er 100 % sikre.  


Louise Grue Bennike  


09:45 –  
10:10 


The Future is Female Oplæg om kvinder i erhvervslivet i et 
historisk perspektiv og et kik ud i 
fremtiden. Hvorfor mener vi bl.a., at The 
Future is Female? 


Anne Boeg  


10:10 – 
10:40 


LGB intro 
 


Kortlægning af egne barrierer. 
Forsvarsmekanisme 


Louise Grue Bennike Blyanter 


10:40 – 
10:55 


Pause    


10:55 – 
11:15 


Kongemodellen (PACE) 
de 6 trin gennemgås 
som metode + 
Effectuation i forhold til 
egen Bird in Hand og 
affordable loss 
understreges. 


De studerende mangler viden om, at 
entreprenørskab kan læres. Mange tror, at 
man enten kan eller ikke kan. Eller har en 
idé eller ikke har en idé. (Entreprenørskab 
er ikke kun en lidenskab) 


Louise Grue Bennike  


11:15 – 
12:00 


Effectuation trin 1 
identitetsarbejde 
Egen identitet og 
ressourcer 


Identitetsarbejde:  
Hvem er jeg egentlig? 
Hvad er min Bird in Hand egentlig? 
Ergo: Fakta (i modsætning til følelser) 


Kursisterne udfylder 
skema på sig selv 


 







12:00 – 
12:15 


Effectuation 
identitetsarbejde 


Præsenter egen Bird in Hand for en anden. 
 


Kursisterne  


12:15 – 
13:00  


Frokost   Mad 


13:00 – 
13:30 


Rolle model oplæg 
Lisa Dalsgaard fra 
Goodiepack 


Oplægget ”Om egen Bird in Hand og hvad 
man gør med den” 
 


Lisa Dalsgaard fra 
Goodiepack 


 


13:30 – 
14:30 


Ideer & Beslutninger Hvad er det værste, der kan ske? Pernille Kongensgaard 
 


 


14:30 – 
14:45 


Pause    


14:45 – 
15:20 


En tur ind i fremtiden. Forestil dig en identitet som iværksætter. 
Myndighed over egen tilværelse. 
FlipGrid 


 Interviewguides 
Flipgrid 


15:20 – 
16:00 


Rollemodel oplæg 
Jane Houlind Ulsøe 
Canvasplanner 


Oplægget ”Om at starte tech virksomhed 
på sin egen måde” 
 
 


  


16:00 – 
16:15 


Opfølgning og tak for i 
dag og næste skridt 


Tak for i dag 😊  Post-its – slutskema, surveymonkey 


16:15 – 
17:00 


Farvel drinks    


 








Kære kvindelige studerende 


Vi glæder os til at se dig til workshoppen den 10. november.  


Inden vi ses, skal du læse dette kompendium. Men allerførst skal du læse denne læsevejledning. Og du 


skal læse den til ende.  


Sagen er nemlig den, at workshoppen har til formål at inspirere dig til at tro på egne evner og gøre dig 


handlekraftig. På workshoppen vil vi guide dig igennem øvelser, der gør dig klogere på de barrierer, 


der hindrer dig i at træde frem. Vi vil guide dig igennem øvelser, der tydeliggør, hvilke menneskelige 


ressourcer, du besidder. Og for at komme i mål, vil vi låne metoder fra undervisning i entreprenørskab. 


Entreprenøriel adfærd indebærer nemlig både tro på egne evner og handlekraft. Det har også den 


sidegevinst, at vi får lov til at inspirere dig til at tænke vildere end nogensinde før. Vi vil have dig til at 


forestille dig en fremtid, hvor du har opnået myndighed over egen tilværelse. Og iværksætteri er den 


ultimative manifestation over myndighed over egen tilværelse. Så lad dig ikke skræmme af indholdet i 


kompendiet. Der er en mening med galskaben. Bryg en kop kaffe. En stor en. Læn dig tilbage og stol 


på processen. God læselyst. Vi ses til workshoppen. 


The future is female – and the future belongs to you. 


De bedste hilsner fra 


Pernille, Anne & Louise 


 


 


 


Pssst… Vi har opdelt kompendiet i følgende temaer: 


Indhold 
1. Fakta & Følelser ............................................................................................................................................................... 2 


Din egen indre dialog ........................................................................................................................................................ 2 


Hvorfor vil kvinderne ikke have lederjobbet? ............................................................................................................ 3 


2. Kønnets betydning ......................................................................................................................................................... 4 


Venturekapital overser kvinderne .................................................................................................................................. 4 


3. En Metode til entreprenørskab .................................................................................................................................. 9 


 Effectuation .......................................................................................................................................................................... 9 


4. Iværksætteri – en mulig konsekvens af troen på egne evner og handlekraft ........................................... 10 


Flere kvindelige iværksættere efterlyses .................................................................................................................... 10 


»Skal du ikke snart have et rigtigt arbejde?« ............................................................................................................ 14 
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1. FAKTA & FØLELSER 


 


Din egen indre dialog 


 


Allerførst skal du have styr på, hvilke tankesabotører, der har taget styringen over dit liv. Du skal bruge 


20 minutter på at se denne TEDtalk, som du finder her: 


https://www.youtube.com/watch?v=-zdJ1ubvoXs 


 


Når du lytter til den, er det godt at vide 


 at en ”stickler” er en person, som insisterer på en bestemt type adfærd   


 at en ”sage” er en meget vis person  


 at en hyper-vigilant er en person, der altid er på vagt 


 


 


  


. 


  



https://www.youtube.com/watch?v=-zdJ1ubvoXs
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Hvorfor vil kvinderne ikke have lederjobbet? 


https://www.avisen.dk/derfor-vil-saa-faa-kvinder-vaere-chefer_507127.aspx 


Selv en ikke særlig kompetent mand synes, at han er verdensmester, mens kvinderne selv 


undervurderer deres kompetencer, siger ledelsesekspert. Kun hver femte kvinde ville sige ja, hvis de 


blev tilbudt en chefstilling, mens det for mændene er hver tredje. Det viser en ny undersøgelse, som 


analysebureauet Wilke har foretaget blandt 1.011 repræsentativt udvalgte danskere for Avisen.dk. 


Spørger man til årsagerne, svarer langt flere kvinder end mænd, at de ikke tror, de er kompetente, 


kvalificerede eller erfarne nok.  


- Det er en klassiker, som både viser 


sig ved, at kvinder har mindre tendens 


til at søge et job og er dårligere til at 


forhandle løn hjem. Mænd er mere 


sikre på sig selv og tænker, det kan 


jeg sagtens, siger Mette Verner, som 


er forsker ved analysecentret KORA 


og blandt andet har undersøgt 


kønsforskelle på arbejdsmarkedet. 


 


Mænd tror, de er verdensmestre 


Det mønster genkender Per Nikolaj 


Bukh, som er ekspert i ledelse ved 


Aalborg Universitet og underviser i 


økonomistyring på lederuddannelsen 


for offentlige ledere. 


- De mandlige studerende, jeg 


vejleder, har typisk en forventning 


om, at de selvfølgelig bliver chefer. De 


tror mere på sig selv og venter ikke 


på, at nogen spørger dem. Lidt groft sagt, så kan selv en ikke særlig kompetent mand synes, at han er 


verdensmester, mens kvinderne selv undervurderer deres kompetencer. Også selvom mit indtryk er, at 


kvinderne faktisk i gennemsnit er dygtigere, siger han til Avisen.dk. 


 


_________________________________________________________________________________________________________ 


 


 


 


 



https://www.avisen.dk/derfor-vil-saa-faa-kvinder-vaere-chefer_507127.aspx
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2. KØNNETS BETYDNING 
 


Betyder kønnet overhovedet noget? Vi er i 2018. Er de fleste forældede mandschauvinistiske arketyper 


ikke for længst væk? Kan mænd og kvinder ikke det samme? GØR mænd og kvinder ikke det samme? 


Svaret på sidstnævnte er nej. Mænd og kvinder gør tingene forskelligt. I det følgende skal du læse om 


symptomer på mænd og kvinders forskellighed. 


Venturekapital overser kvinderne 


https://bootstrapping.dk/venturekapital-overser-kvinderne/ 


Marianne Schacht, 12. marts 2018 


Kun 1-2 pct. af den globale venture-funding går til startups med en eller flere kvinder i stifterteamet. 


Flere investorer er opmærksomme på køns-bias. Men de sætter stadig penge i stiftere, der ligner dem 


selv, på bekostning af potentialer og vækst. 


”Hvis en kvinde har succes i tech, kan du være sikker på, at kønnet altid bliver bragt op.” 


Camilla Kerlauge, stifter og adm. direktør i Spenderlog, er træt af at være den etbenede krøbling i 


forsamlingen af fundingsøgende startups. Så bramfrit udtrykker hun oplevelsen af at være i mindretal 


blandt fundingsøgende mandlige iværksættere. For det med kønnet betyder ikke noget for den 


forretning, hun og partneren Maria Flyvbjerg Bo er i gang med at opbygge. 


Og heldigvis har de investorer, som de to stiftere indtil videre er kommet længst i dialog med, aldrig 


nævnt det med kønnet. Men for Camilla Kerlauge er det snarere undtagelsen end reglen, når hun 


møder investorer. 


”Jeg møder det ikke hos kolleger. Men jeg oplever det meget blandt investorer. Og efter vi er blevet to 


piger i stifterteamet, sker det med mere end faktor 2. Jeg tror ikke, de selv er bevidste om det. Men det 


er en misforstået venlighed, som på os virker som om, vi har et handicap, som vi selvfølgelig skal tale 


om. Jeg er sikker på, de gør det i den bedste mening. Men det er bare ikke relevant for vores 


forretning,” siger Camilla Kerlauge. 


 


Pas på ubekendt bias 


Spenderlog er en fintech-startup, der hjælper brugerne med at forstå deres privatforbrug i detaljer. 


Ved hjælp af kunstig intelligens og analyser baseret på brugernes data hjælper Spenderlog brugerne 


med at få styr på præcis, hvad pengene bruges på. Det kunne f.eks. være, hvor meget der bruges på 


chokolade, bæreposer, grøntsager eller økologi. Camilla Kerlauge kommer selv fra en lang karriere i de 


store finanshuse, hvor hun med en master i softwareudvikling er vant til at være i mindretal i forhold til 


køn. Og det generer hende ikke. Det generer hende derimod at bruge tid på at tale om køn i 


situationer, hvor det ikke er relevant. ”Det er virkelig irriterende at få trukket ned over sig som præmis. 


Jeg skal ind i varmen, fordi jeg er dygtig. Ikke, fordi jeg er bærer af et X- eller et Y-kromosom. Så vælg 


kvinderne til eller fra på de faktuelle kompetencer. Ikke på bias. Og slet ikke på ubekendt bias,” lyder 


hendes opråb til investorerne. 



https://bootstrapping.dk/venturekapital-overser-kvinderne/
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Kvinder bootstrapper 


Og det med den ubevidste bias til fordel for mændene nævner flere kvindelige iværksættere og 


enkelte investorer. Ganske som det bliver nævnt, som et væsentligt parameter, når det gælder at få 


flere kvinder ind i topledelse og bestyrelser i de store virksomheder. 


Blandt startups er tallene for, hvor mange kvindelige iværksættere der får venturepenge til vækst, om 


muligt endnu mere iøjefaldende end tallene for, hvor få kvinder der er i topledelse og bestyrelser. 


Det amerikanske data- og softwareselskab PitchBook har opgjort, at andelen af kvinder, der stifter 


egen virksomhed, p.t. er den hastigst voksende gruppe af iværksættere i USA. Men kvinderne 


bootstrapper – altså, klarer sig selv med hjælp fra fools, family and friends frem for at få venturekapital 


til vækst. Ifølge opgørelsen er der kun kvinder i ledelsen hos 5 pct. af alle venturefinansierede startups, 


og kun 2,7 pct. af dem har en kvinde som adm. direktør. På bundlinjen betyder det, at kun 2 pct. af al 


venture-funding går til kvindelige iværksættere, selvom de i USA ejer 38 pct. af virksomhederne. Har vi 


råd til at undvære kvinderne? 


Breakit, Bootstrappings søstermedie i Sverige, lavede for nylig en undersøgelse blandt alle startups i 


Sverige, hvilke sidste år fik venture funding. Undersøgelsen viser, at det i Sverige kun er 1 pct. af alle 


ventureinvesteringer, der går til startups med kvinder i spidsen. Tilsvarende data findes endnu ikke 


herhjemme. Men i en undersøgelse fra Fonden for Entreprenørskab fremgår det, at andelen af 


kvindelige iværksættere er støt på vej ned. Det udfordrer ligestillingen blandt venturefinansierede 


startups yderligere, når der fra start er et faldende antal startups med kvinder i spidsen. Både blandt 


iværksættere og investorer er der en udbredt opfattelse af, at vi går glip af potentiale. 


”Hvis det kun er ca. 2 pct. af al venturekapital, der går til kvindelige iværksættere, så har vi virkelig et 


stykke arbejde at gøre,” siger Jette Bjerrum, der er iværksætter, business angel og medlem af DanBANs 


bestyrelse. Samme toner lød sidste år fra Stephanie Palmeri fra Uncork Capital, der ifølge PitchBook i 


en paneldebat hos acceleratoren 500 Startups bl.a. kommenterede, at der er kommet flere og flere 


venturefonde kun for kvinder til i både USA og England: 


”Kvindelige iværksættere skal ikke begrænses til kun at søge funding hos kvindelige VC’ere. Hvis alle i 


venture kun investerer i folk, der ligner os selv, så er vi som branche i store vanskeligheder. Og det er 


virkelig en af grundene til, at vi ER i vanskeligheder i branchen,” sagde hun. 


 


Kønsneutrale investeringer 


Herhjemme har bl.a. byFounders gjort det til en mærkesag at være opmærksom på ubevidst bias 


affødt af, at de fleste i byFounders er mænd. ”Vi forsøger kontinuerligt at sætte fokus på sagen, 


herunder at identificere og inkludere rollemodeller til vores Founders Collective, og ved at være helt 


kønsneutrale i vores investeringsproces. Det er et lille bidrag til løsningen, men mange bække små. 


Fonde har simpelthen ikke råd til at lade sig farve af det her,” siger Tommy Andersen, der er Managing 


Partner i byFounders. 


Hos Voluntas Group er diversitet en direkte betingelse for investeringerne. 
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”Alle virksomheder er for så vidt velkomne, uagtet status quo, hvis de til gengæld forpligter sig på 


inden for 3-5 år at omstille sig til at have en ligelig kønsfordeling,” fortæller Nicolai Ellemann Iversen, 


der er Head of Purpose Transformation hos Voluntas Group, der p.t. har to virksomheder i porteføljen. 


Chauvinister uddør 


Louise Ferslev, der er stifter og adm. direktør i fintechselskabet MyMonii, peger på, at bias går begge 


veje. Og det også kan være en fordel at være den, der stikker ud i mængden. 


Hvor nogle kvindelige iværksættere mener, det f.eks. er en maskulin kultur, at startups og investorer 


socialiserer over en øl uden for arbejdstid, så synes Louise Ferslev, at det er en vigtig del af det at sikre 


god kemi mellem investorer og iværksættere. Og er man ikke til øl om aftenen, kan man jo altid foreslå 


en anden social aktivitet, mener hun. 


”Selvfølgelig skal du drikke øl, vin eller cola med din investor. Det handler jo om at knytte tillidsbånd. 


Investoren sætter mange penge i dig, og I skal samarbejde i mange år. Det er penge, som han eller 


hun risikerer at miste. Så for din egen skyld skal du knytte tillidsbånd. Jeg vil også selv være sikker på, 


at det er ordentlige mennesker, jeg skal arbejde sammen med i mange år,” siger Louise Ferslev. Vi 


bevæger os i risikofyldt farvand. Og det kan betyde, at investorer ubevidst fokuserer på nogle, der 


ligner dem selv, for at minimere risikoen. Er man ikke bevidst om den ubevidste bias, går man glip af 


muligheder for at skabe god forretning. 


”Og så er det let at dømme en mands kommentar som chauvinisme. Men i de fleste tilfælde vil mænd 


gerne støtte op om, at flere kvinder kommer til. Og de få, der ikke gør, de uddør vel snart,” griner 


Louise Ferslev. 


 


En kæde af svage led 


På rigtig mange punkter ligner debatten den, der i årevis har kørt i det øvrige erhvervsliv, og som i 


nogle lande har ført til kvoter for andelen af kvinder i ledelse og bestyrelser, og som herhjemme har 


ført til krav om måltal for andelen af det underrepræsenterede køn – kvinderne – i de største 


virksomheder. 


Det første argument er fødekæden. At der simpelthen ikke er ret mange startups med kvinder i 


spidsen. Som en investor siger til Bootstrapping, så passer procenttallet 1-2 af al venture funding, der 


går til kvindelige iværksættere, cirka med den andel af cases med kvinder i spidsen, som investoren 


præsenteres for. Især tech-iværksættere har stadig en overrepræsentation af mandlige stiftere. 


Samtidig viser forskning, at kvinder sjældnere end mænd søger funding hos ventureselskaberne. Og 


hvor mænd, der søger funding til deres startup, typisk gør det hos flere ventureselskaber, så gør 


kvinder det hos færre. 


Endelig viser undersøgelser fra USA, at kvindelige iværksættere typisk søger lavere beløb end mænd, 


og kvinderne bliver stillet andre spørgsmål af investorerne end mænd. 
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Kvinderne bliver således typisk vurderet på deres kompetencer, mens mændene vurderes på deres 


fremtidige potentiale. Det resulterer i væsentligt større beløb og flere jaer i mændenes favør. Eller 


som Melinda Gates udtrykker det, så beskrives en kvinde som uerfaren, hvor en mand beskrives som 


en med potentiale. 


 


Investorer skal udvide udsynet 


Jette Bjerrum er iværksætter, business angel og medlem af bestyrelsen i Danish Business Angel 


Netværk, DanBAN. Og så er hun medinvestor i Rising Tide, som er et paneuropæisk 


investeringsprogram, hvor knap 100 europæiske kvinder sammen har investeret i seks startups. 


Jette Bjerrum anerkender argumentet om, at der stadig er for få kvindelige iværksættere, der søger 


venture-funding. Men fødekædeargumentet bliver også let en dårlig undskyldning for at afvente en alt 


for langsom organisk udvikling, mener hun. I stedet bør investorerne søge bredere og mere nuanceret 


og de bør vurdere, om de nuværende bedømmelseskriterier er dækkende, eller om de er med til at 


holde kvinderne tilbage. 


”Vi bør anerkende, at der er flere veje til Rom og andre måder, en succesrig stifter vurderes på end den 


form, der pitches efter i dag. De maskuline mønstre er stadig i høj grad gældende, og dermed overses, 


at der også kan være en anden og mere feminin måde at tilgå opgaven på. Nogle ville måske sige en 


anelse mere realistisk. Det mener i hvert fald erfarne kvinder som Melinda Gates,” siger Jette 


Bjerrum. ”Når andelen af kvindelige iværksættere, der får venture-funding kun ligger på 2 pct., er det 


måske en kombination af, at der stadig er for få kvindelige stiftere, og de, der endelig når frem til 



https://www.recode.net/2017/9/12/16284058/melinda-gates-venture-capital-gender-equity-diversity-minshew-gouw-fonstad-hoffman

https://go-beyond.biz/about/news/1459159263-rising-tide-europe-90-women-across-4-continents-innovating-cross-border-angel
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venturefondene og kommer igennem det første nåleøje, falder igennem. Vi må vide mere om, hvad 


der sker i processen, hvorfor kvinderne falder fra eller slet ikke når at komme med, og samtidig 


vurdere, om der er flere måder at værdianskue en god case på,” fortsætter hun. Har vi råd til at 


undvære kvinder? 


Fra politisk side bør der fortsat arbejdes på, at det at tage springet som iværksætter er noget, 


samfundet har gavn af og skal understøtte, så det ikke kun bliver de mest risikosøgende mennesker, 


der tør give afkald på lønmodtagerjobbet og det trygge. Der er rigtig mange veluddannede kvinder 


inden for både tech og life science, men det er oftest ikke dem, der står i spidsen for de nye 


virksomheder. Jette Bjerrum peger på, at hvor vi inden for traditionel ledelse anerkender køn i ledelse 


som kompetence, er det først nu ved at slå igennem inden for iværksætteri. Basalt set drevet af de 


samme årsager: Det giver god økonomi, øget innovationskraft, stærkere virksomheder og styrker dansk 


erhvervsliv. 


”Kvinder skal ikke have særbehandling, og vi må én gang for alle indse, at fokus på flere kvinder ikke 


betyder et fald i kvaliteten. Det er simpelthen ikke godt nok at trække dette kort. Tværtimod. Hele 


økosystemet må skifte briller og forholde sig til, at succes har flere ansigter. Man kan jo stille sig 


spørgsmålet, hvad man går glip af ved ikke at gøre det – og om man har råd til det. Jeg køber ikke 


argumentet om, at nu må kvinderne også bare tage sig sammen og tage endnu en kiks. Og vi kvinder 


skal blive bedre til at lytte til Madeleine Albright: ’Der er et sted i helvede for kvinder, som ikke støtter 


hinanden’,” siger Jette Bjerrum. 


 


 


 


 


______________________________________________________________________________________________________ 
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3.  EN METODE TIL ENTREPRENØRSKAB 
Der er en generel tendens til at tænke på entreprenørskab som noget man enten kan finde ud af eller 


ikke finde ud af. At man enten er en iværksættertype eller ikke en iværksættertype. Faktum er, at 


entreprenørskab ligesom så meget andet kan læres. Spread the word. 


 


Effectuation 


Saras Sarasvathys teori om Effectuation (2001) beskriver 


en tilgang til handling og beslutningstagning i 


entreprenørskabsprocesser, hvor man med 


udgangspunkt i de midler man har til rådighed, 


identificerer næste, bedste skridt for at opnå sine mål, 


samt løbende afstemmer mål, ressourcer og handlinger. 


Effectuation står i modsætning til kausal-logik, hvor man 


definerer et fast mål, man gerne vil nå og nøje 


planlægger den proces, som man vil gennemgå for at nå 


derhen. Sarasvathys anke mod den kausale logik er, at 


den ikke egner sig til entreprenørskabsprocesser, som er 


prægede af store usikkerheder og uforudsigelighed. 


Det grundlæggende verdenssyn for effectuation, som Sarasvathy kalder Pilot-in-the-plane, handler om, 


at fremtiden er noget man kan påvirke med sine handlinger og ikke noget der bare sker. Man kan 


skabe sine egne muligheder. De fire principper i effectuation er: 


 


Bird-in-hand: Man skal skabe løsninger med de midler, som man har til rådighed her og nu.  


Lemonade principle: Fejl og overraskelser er uundgåelige og kan bruges til at se nye muligheder.  


Crazy quilt: Ved at indgå forpligtende samarbejder kan man tilføre sit projekt nye midler.  


Affordable loss: Man skal kun investere det i sit projekt, som man er villig til at tabe. 


 


Verdenssynet og de fire principper anvendes i entreprenørskabsprocessen til at planlægge og udføre 


næste, bedste handling, samt til at justere projektets retning i forhold til den effekt ens handlinger har.  


 


 


 


Læs mere her:  


Kilde: https://innovation.sites.ku.dk/model/sarasvathy/ 



https://innovation.sites.ku.dk/model/sarasvathy/
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4. IVÆRKSÆTTERI – EN MULIG KONSEKVENS AF 


TROEN PÅ EGNE EVNER OG HANDLEKRAFT 


Flere kvindelige iværksættere efterlyses 


https://www.d-i-f.dk/2018/03/01/flere-kvindelige-ivaerksaettere-efterlyses/ 


Posted by Lone Vibe Nielsen | mar 1, 2018 | Kommentar 


De stormer frem. På chefgangene og uddannelserne. Men når det gælder iværksætteri og lysten til at 


starte egen virksomhed, sakker kvinderne bagud. Mens der stod en kvinde bag hver tredje nystartede 


virksomhed i 2007, blev tre ud af fire CVR-numre i fjor oprettet af mænd. Faktisk blev 2017 året, hvor 


færrest kvinder – kun 8318 mod 23.628 mænd – startede virksomhed, viser tal fra Erhvervsstyrelsen. 


Øjensynligt er færre kvinder end mænd tændte på at forlade lønmodtagerjobbet og gøre den gode 


idé til levevej. Mens hver sjette mand tænker i de baner, overvejer kun hver ottende kvinde at starte 


egen virksomhed, viser en undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ase, landets største 


a-kasse for selvstændige. De relativt få kvindelige iværksættere er ikke kun et problem for de kvinder, 


som faktisk har en eller flere fremragende idéer, pointerer Karsten Mølgaard Jensen, administrerende 


direktør i Ase og næstformand i Dansk Iværksætter Forening (DIF). 


”Det er spild af dyrebar dynamik og kreativitet, som er helt nødvendig, hvis vi skal klare os i den 


globale konkurrence. Derfor gælder det om at udnytte potentialet for iværksætteri og få flere – ikke 


mindst kvinder – til at afprøve deres ideer som selvstændige,” siger Karsten Mølgaard Jensen. 


 


Ubalancen vokser 


Trods et mangeårigt politisk ønske om at flere kvinder starter egen virksomhed, har de reelt mistet 


markant terræn på iværksætterfronten. Tilbage i nullerne satte VK-regeringen det mål, at Danmark i 


2015 skulle være blandt de lande i verden, hvor der var flest vækstiværksættere. En vigtig forudsætning 


var her netop flere kvindelige iværksættere. 


”For at indfri dette, skal vi have flere til at tænke i vækst – og ikke mindst skal flere kvindelige 


iværksætteres potentiale i højere grad realiseres,” konstaterede daværende erhvervs- og 


økonomiminister Bendt Bendtsen (K) tilbage i august 2008 i publikationen ”Kvinder kan få succes med 


egen virksomhed”. 


Imidlertid er det gået helt anderledes, og den voksende ubalance mellem kønnene på 


iværksætterområdet står i skærende kontrast til udviklingen på en række andre parametre. 


Sammenlignet med andre lande er Danmark kun i midterfeltet, hvad angår kvindelige iværksættere, 


selv om danske kvinder er blandt de mest erhvervsaktive i verden. Samtidig er pasningsmulighederne i 


top. 



https://www.d-i-f.dk/2018/03/01/flere-kvindelige-ivaerksaettere-efterlyses/
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”Der er lige så mange kvinder som mænd på arbejdsmarkedet og flere kvinder får en videregående 


uddannelse. Så der burde være rigeligt potentiale blandt kvinderne for at skabe spændende firmaer,” 


siger Karsten Mølgaard Jensen. 


 


Fleksibilitet ønskes 


Alligevel bliver alt for få kvinder iværksættere, og når de gør det, har de umiddelbart mindre succes 


end mændene. I hvert fald de første år. Forklaringerne er mange og flertydige. Kvindelige iværksættere 


bruger fleksibiliteten som selvstændig til at skabe balance mellem arbejde og familie, vurderer lektor 


Karen Sjørup, Roskilde Universitet, der forsker i ligestilling på arbejdsmarkedet. 


”Ofte starter kvinder virksomheder i brancher med hård konkurrence, eksempelvis detailbranchen. 


Typisk inden for områder, de ikke kender i forvejen, men de synes kunne være spændende at prøve 


noget nyt. Endelig starter mange kvinder virksomhed, mens de har små børn for at få mere fleksibilitet i 


hverdagen. Mænd derimod bruger fleksibiliteten til at arbejde mere. Så kvinders motivation er ikke 


nødvendigvis at blive en stor profitmaksimeret virksomhed,” siger Karen Sjørup. 


Udfordringen for mange kvindelige iværksættere er imidlertid, at kunderne ofte efterspørger ydelserne 


på ydertidspunkter, som harmonerer dårligt med ønsket om et mere stabilt familieliv, pointerer hun. 


Samtidig er økonomien mere sårbar, end hvis de vælger en karriere som lønmodtagere. 


 


Usikkerhed bremser lysten 


For såvel mænd som kvinder uanset alder er netop udsigten til en mere økonomisk usikker fremtid 


største barriere i forhold til at tage springet og blive selvstændig iværksætter. Og for kvinderne spiller 


usikkerheden om økonomien, hvis den faste månedsløn droppes, en endnu større rolle end for 


mændene, viser Ases undersøgelse. 


”Netop større økonomisk tryghed for selvstændige i form af eksempelvis bedre muligheder for 


dagpenge, barsel og pensionsopsparing er helt afgørende tiltag, hvis flere kvinder skal tage springet 


og starte egen virksomhed. Heldigvis har Folketinget før jul vedtaget et nyt dagpengesystem for 


selvstændige og freelancere, som styrker sikkerhedsnettet, hvis forretningsideen smuldrer,” siger 


Karsten Mølgaard Jensen. 


Om det nye og fremtidssikrede dagpengesystem i sig selv vil betyde flere kvindelige iværksættere er 


nok tvivlsomt. Men forhåbentlig kan det vise sig at være én af de tryghedsfaktorer, som kvinderne 


efterspørger, pointerer a-kassen. 


 


Kvindekamp med bagslag 


Her knap 150 år efter stiftelsen af kvindesagens ældste forening, Dansk Kvindesamfund i 1871, har den 


tilsyneladende sejret ad pommeren til på netop iværksætteri-området. 


Paradoksalt nok er netop det ligestillede arbejdsmarked én af de væsentligste barrierer for at få kvinder 


til at tage springet fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende, vurderer Kim Klyver, der er 


professor i entreprenørskab og relationsledelse på Syddansk Universitet. 
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”Flere af de vigtigste barriere er politisk skabte. Kampen for ligestilling på arbejdsmarkedet handlede 


langt hen ad vejen om lige vilkår ved ansættelse. Men ordninger som forældreorlov og børns første 


sygedag, der skaber ligestilling for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, gælder ikke for 


selvstændige. At starte eget firma kræver derimod lange arbejdsdage, og man kan ikke blive væk på 


grund af barns sygdom. Så realiteten er, at de fordele, der er skabt for ligestillingen på 


arbejdsmarkedet, gør, at kvinder fravælger livet som selvstændig,” siger Kim Klyver. 


Jo mere ligestilling, der er i et samfund, jo oftere vælger kvinder ansættelse frem for selvstændighed, 


viser et studie på tværs af 60 lande, pointerer han. 


 


Kulturel afsmitning 


Samtidig foretrækker flere kvinder end mænd at være ansat i det offentlige. Mens hver anden danske 


kvinde er ansat i den offentlige sektor, er det kun hver femte mand. Der er altså markant flere mænd 


ansat i den private sektor, hvorfra springet til at blive iværksætter tilsyneladende er mindre. Således 


kommer størstedelen af de kvindelige iværksættere fra den private sektor. En forklaring kan være, at 


den erfaring og de netværk, som kvinderne opbygger i deres job i det offentlige, er vanskelige at 


bruge, når en ny virksomhed skal etableres. De offentligt ansatte kvinder udfører typisk pleje- og 


omsorgsopgaver i kommuner og regioner. Det gør det vanskeligere for kvinderne at finde fodfæste. 


”Studier fra Rockwool Fonden viser, at det gavner virksomhedens mulighed for at overleve, hvis 


iværksætteren har kendskab til og erfaring fra den branche, forretningen etableres inden for. Derfor er 


det en ekstra udfordring, at mange kvinder vælger at starte virksomhed i en branche, de ikke har 


erfaring fra,” siger Karsten Mølgaard Jensen. 


 


Vækst er hårdt arbejde 


Manglen på kommercielt netværk kombineret med at kvinder i ringere grad end mænd har 


ledelseserfaring fra tidligere job at trække på kan være en barriere i forhold til at få virksomheden til at 


vokse. Derfor er det vigtigt for den enkelte at gøre sig klart, hvad der skal til for at få gang i væksten. 


Hvis det er missionen. 


”Iværksættere, der allerede i etableringsfasen har planer om at ville ansætte medarbejdere, eksportere 


og udvide virksomheden med nye forretningsområder og produkter, er godt på vej til at gøre det til 


virkelighed. Men vækstambitionerne skal selvklart være realistiske. Forretningsidéen eller produktet skal 


være nyt, innovativt eller på anden måde have appel til en større kundegruppe. Andre har ingen 


ambitioner om at få ansætte. For dem er det en tilfredsstillelse i sig selv at have sit eget,” siger Karsten 


Mølgaard Jensen. 


 


Samtidig gælder det om at besidde flere forskellige menneskelige og faglige kompetencer og ikke 


mindst være åben for input. Uanset om målet med forretningen er vækst eller blot at kunne forsørge 


sig selv. 


”Mænd som kvinder, der starter egen virksomhed, er typisk inspireret af personer i nærmeste familie, 


omgangskreds eller offentligheden,” siger Karsten Mølgaard Jensen. 







 
13 


Fælles for gode rollemodeller er, at deres historier og erfaringer giver lyst til og mod på at gøre noget 


lignende selv. 


 


Rollemodeller vigtige 


Umiddelbart er såvel uddannelse som karriere den enkeltes eget valg, men sandsynligheden for, at 


forældrene alligevel har været rollemodel – bevidst eller ubevidst – er stor. Således er der større 


sandsynlighed for, at børn af en iværksætter bliver selvstændige erhvervsdrivende, end hvis forældrene 


er lønmodtagere. For kvindelige iværksættere spiller særlig moderens karrierevalg en vigtig rolle. Hvis 


din mor er selvstændig eller har været det, er sandsynligheden for, at du selv bliver iværksætter 


dobbelt så stor, viser undersøgelser fra uddannelsestænketanken DEA og Centre for Economic and 


Business Research (CEBR) på Copenhagen Business School. 


At komme fra idé til succesfuld virksomhed er en stor udfordring. Det kræver hårdt arbejde, mod og 


talent og tilmed en række forskellige kompetencer – lige fra salg og økonomi til markedsføring, jura og 


personaleledelse. 


”De færreste mestrer selv alle disse områder. Heldigvis er der masser af støtte at hente. Det kan være i 


kvindenetværk, a-kassen eller tilbud som Succes Online, hvor du kan optimere dine muligheder for 


digital markedsføring. Jo bedre du er til at trække på andres faglighed, erfaring og viden, des bedre vil 


det sandsynligvis gå for din virksomhed,” siger Karsten Mølgaard Jensen. 


 


Mor og virksomhedsejer 


Mange kvinder vælger at starte egen virksomhed, mens de har små børn, fordi de ønsker at skabe 


balance mellem arbejdsliv og familieliv. Umiddelbart kunne det lyde som en farlig cocktail med to så 


store udfordringer, som det er at blive mor og virksomhedsejer. Men firmaer startet af kvinder med 


helt små børn har en lige så høj overlevelse efter fem år som virksomheder iværksat af andre kvinder 


dog med undtagelse af detailvirksomheder. For kvindelige iværksættere med familieforøgelse i 


pipelinen er det under alle omstændigheder en fordel at udtænke en plan for, hvordan 


barselsperioden kan håndteres. 


 


”En måde kan være at starte virksomheden sammen med en anden eller at ansætte én, der kan 


overtage i de perioder, hvor den kvindelige stifter ikke selv kan være fuldt involveret i virksomheden,” 


siger Karsten Mølgaard Jensen. 


 


Større livskvalitet 


Motivationen for at starte egen virksomhed er for både mænd og kvinder ønsket om at få nye 


udfordringer og foden under eget bord. For kvinderne handler det dernæst om at få større 


sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, mens ønsket om at tjene mange penge fylder mere hos 


mændene. 
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”Typisk er det friheden, fornemmelsen af at være sin egen, der driver lysten – også for kvinderne. For 


nok kræver det mange timers arbejde at stable en virksomhed på benene. Men det giver også glæde. 


Faktisk oplever flertallet, at deres livskvalitet forbedres, efter at de er blevet selvstændige. Så flere 


kvindelige iværksættere vil ikke blot øge dynamikken i samfundet, det vil også gavne den enkeltes 


livskvalitet,” siger Karsten Mølgaard Jensen. 


_____________________________________________________________________________________________________ 


 


»Skal du ikke snart have et rigtigt arbejde?« 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Foto: Joachim Ladefoged 


Det virker som en rød klud på mange, at jeg har besluttet mig for at arbejde hamrende effektivt og 


struktureret 20-30 timer om ugen i mit eget firma. 


ANELISE SEVERINSEN 


selvstændig, Viborg (debatindlæg) 


https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10915211/skal-du-ikke-snart-have-et-rigtigt-


arbejde?fbclid=IwAR0PL3ih8X_Qlblp5bQ2_qvQhwj2NHGD9TekGb3oTKG4B7OW4zcTaWDbj8A 


 


For et par uger siden deltog jeg i et arrangement med andre selvstændige erhvervsdrivende. Jeg faldt i 


snak med to mænd. 


Den ene spørger: »Du arbejder ikke fuld tid, vel?« Jeg svarer: »Jo, min egen slags fuld tid.« 



https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10915211/skal-du-ikke-snart-have-et-rigtigt-arbejde?fbclid=IwAR0PL3ih8X_Qlblp5bQ2_qvQhwj2NHGD9TekGb3oTKG4B7OW4zcTaWDbj8A

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10915211/skal-du-ikke-snart-have-et-rigtigt-arbejde?fbclid=IwAR0PL3ih8X_Qlblp5bQ2_qvQhwj2NHGD9TekGb3oTKG4B7OW4zcTaWDbj8A
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Han ruller nærmest med øjnene og siger til den anden mand: »Du arbejder da fra otte til ni fem dage 


om ugen – ligesom mig?« Den anden bekræfter: »Jo. Otte morgen til ni aften. Syv dage om ugen, ha, 


ha.« 


De to fortsætter konkurrencen om, hvem der arbejder flest timer og dermed er sejest. Jeg forlader 


dem, prøver at være ligeglad, men jeg føler mig (igen) ekskluderet og betragtet som uinteressant.  


Skal jeg foregive at arbejde mere, end jeg gør, for at vinde respekt? Skal jeg lyve for at få 


fornemmelsen af, at de synes, at jeg gør det godt nok? Eller skal jeg sige det, som det er, og forsøge at 


nedbryde fordommene? Jeg vælger det sidste. 


Jeg vil ikke lade, som om jeg knokler 60 timer plus om ugen, selv om det mange steder bliver anset 


som pinligt eller useriøst at arbejde mindre end fuld tid som selvstændig. 


I betragtning af at Danmark gør det godt på parametre som trivsel på arbejdspladsen, arbejdstider, 


arbejdsmiljø og har fokus på at skabe gode forhold for børnefamilier, forstår jeg det ikke. 


Forsøg med 30-timers arbejdsuge på svenske og danske arbejdspladser viser, at medarbejderne sover 


bedre, er mindre stressede og ikke mindst er meget mere effektive. Hvem ruller øjne af det? Og 


hvorfor skulle det ikke gælde for mig som selvstændig? Hvorfor? 


Jeg har det godt, selv om jeg ikke altid får dækket feriepenge, pensionsopsparing eller barnets første 


sygedag. Min familie trives. Jeg betaler skat og moms. 


Det er hverken første eller sidste gang, at jeg støder på fordommen om, at jeg driver et firma for 


hyggens skyld – sådan lidt for sjov – og ikke laver dagens gode gerning. Måske suger jeg i 


virkeligheden af min ægtefælles løn, hvem ved? 


De to arbejdsivrige mænd gør i hvert fald ikke. Det kunne aldrig falde dem ind at spørge, hvad jeg får 


ud af at prioritere min familie og mig selv. 


Det virker som en rød klud på mange, at jeg har besluttet mig for at arbejde hamrende effektivt og 


struktureret 20-30 timer om ugen i mit eget firma, at jeg holder 10 ugers ferie med ungerne, som jeg 


ofte henter tidligt. 


Jeg har det godt, selv om jeg ikke altid får dækket feriepenge, pensionsopsparing eller barnets første 


sygedag. Min familie trives. Jeg betaler skat og moms. 


Fakta er også, at jeg på en god måned får udbetalt 1.000 kr. mindre end dengang, jeg arbejdede som 


indkøbschef hos Grundfos. 


Hvad er problemet egentlig? Noget af det handler om vores generelle holdning til arbejde. Mantraet, 


især blandt selvstændige, er: Jo mere du arbejder, jo mere succesfuld er du. 


Jeg kender det mantra alt for godt. Jeg har selv dyrket det. Jeg gentog det for mig selv tusind gange 


om dagen, da jeg arbejdede for store, internationale firmaer. Jeg havde succes udadtil. 


Men jo mere, jeg arbejdede, jo dårligere fik jeg det. Det føltes tomt og meningsløst. Mine børn, min 


mand og jeg selv led under mit fysiske og psykiske fravær. 
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Jeg er helt med på, at man sagtens kan trives med at arbejde mange timer om ugen. Især hvis resten af 


familien er med på den. Fint med mig, hvis det giver mening for dig. 


Men det behøver ikke at betyde, at mit – og andre små selvstændiges – forsøg på at skabe en fornuftig 


work-life-balance med mindre arbejde og mere familietid er forkert eller mindre værd. Jeg holder 


kurser for selvstændige erhvervsdrivende. Mange af mine kursister er kvinder og mænd, der ligesom 


jeg har et mål om at skabe en hverdag, som tilgodeser både arbejde og familieliv. 


Jeg ønsker brændende, at de kan ranke ryggen, føle sig stolte og få omgivelsernes anerkendelse. Også 


når de fortæller, at de henter børn klokken 15. Det fortjener mindst lige så stor respekt som otte-


morgen-til-ni-aften-syv-dage-om-ugen. 


Forleden spurgte en bekendt mig for øvrigt (igen): »Skal du ikke snart have et rigtigt arbejde?« Nej tak. 


Det har jeg allerede. 








Projekt entreprenørskab i uddannelserne 


 


Udd. institution: EAAA 
Modul: Workshop:” The future of Entrepreneurship is Female” 


 
Udarbejdet af: Louise Grue Bennike 


 


Side 1 af 5 


 


Kort om konteksten for modulet  
      Baggrunden for workshoppen er et fald i andelen af kvinder bag nye CVR-numre (hver 3. CVR-nummer i 2007 og hver 4. i 2017) Indledende undersøgelser 


viste at få kvindelige studerende ville tilmelde sig en decideret iværksætterworkshop, fordi de ikke så sig som ”en iværksættertype” Formålet med 
workshoppen er således at nedbryde kvinders barrierer i forhold til iværksætteri. Barriererne er identificeret som følgende: 


• Kvinderne har et unuanceret syn på iværksætteri 


• Der findes få kvindelige rollemodeller 


• De studerende mangler viden om, at entreprenørskab kan læres. Mange tror, at man enten kan eller ikke kan. Eller har en idé eller ikke har en idé. 


(Entreprenørskab er ikke kun en lidenskab) 


• Kvinderne frygter at fejle og vil helst være 100% sikre inden pelsen voves. 


• Kvinderne frygter succes og dermed at blive opdaget 


• Kvinderne har haft få eller ingen muligheder for at afteste en identitet som iværksætter 


• Kvinders grad af optimisme i forhold til egne evner er markant lavere end mænds 


 
Målgruppen er således alle kvindelige studerende.  


 


MODULETS KOMPETENCEMÅL, der arbejdes med i dette modul: 


 


• De studerende skal have viden om de typiske barrierer, der holder kvinder tilbage. 


• De studerende skal have færdigheder i at udvise handlekraft  


• De studerende skal have færdigheder til at træffe beslutninger i usikkert farvand 


• De studerende skal have viden om entreprenørskab som metode  


• De studerende skal have et nuanceret syn på iværksætteri 


• De studerende skal være i stand til at træffe en informeret beslutning om, hvorvidt entreprenørskab er en mulig levevej for dem.  
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EVALUERINGRESULTATER 
       Pilottesten gik rigtig godt.  Vi foreslår, at øvelsen, hvor de studerende arbejder med deres egen idé fylder mere end lektionen omkring idégenerering (PPT 3), men vi lader 


PPT’en stå i fulde version til redigering af dem, der måtte bruge den. Desuden foreslår vi, at de studerende hjælpes til at udfylde Bird in Hand skemaet enten ved at vise 
et, der er udfyldt af en underviser eller ved en interviewguide.  
 
Der var indledningsvist en del snak på gangene over plakaterne med ordlyden ”The Future is Female”. Navnet provokerede en del – især mandlige studerende, som også 
gerne ville inkluderes i workshoppen. Navnet kan evt. ændres til noget mindre provokerende. Dog skabte navnet en del omtale. 


KRITERIER 
Kriterier for gennemførelse af modulet: 
 
De studerende skal inden workshoppen læse et kompendium, som udleveres til dem samt udfylde et spørgeskema – se det her: https://da.surveymonkey.com/r/QWD2KCH 
Startskema udfyldes ved udlevering af kompendium. 
Inden workshoppen siger de studerende digitalt hej til hinanden ved at uploade en video via APP’en flipgrid. De studerende siger farvel samme sted med en video om, hvordan 
de har det i det afsluttende øjeblik: Se videoerne ved at skrive flipcode: GDPR censureret og password: GDPR censureret. Tag fat på Louise (lgb@eaaa.dk) hvis du vil vide mere 
om FlipGrid funktionerne.  
De studerende udfylder afslutningsvist et spørgeskema. Se det her:    https://da.surveymonkey.com/r/Q5Q58BB 
De indsamlede svar ses i PPT med navnet Evaluering 


  
MODULETS RELATION TIL PRAKSIS/ PRAKTIK - hvornår og hvordan? 


 
Modulet kan køres en gang hvert semester. De studerende har mulighed for efterfølgende at vælge enten valgfag i entrepreneurskab eller blive inspireret i at tage deres 
faglighed med i væksthuset.  


 


VEJLEDNING & FEEDBACK – hvornår og hvordan? 


 
Løbende i løbet af dagen – og i ugerne derefter. Vi gav de studerende grundige instrukser om, hvor de kunne finde os. Vi oplevede en del snak med kvinderne 
på gangene og via mails i ugerne efter. 
 


 
 



https://da.surveymonkey.com/r/QWD2KCH

mailto:lgb@eaaa.dk

https://da.surveymonkey.com/r/Q5Q58BB
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EVALUERING 
Studerendes evaluering af arbejdsformer, indhold, arbejdsbelastning, mv. – hvornår og hvordan?  
 
Intet at bemærke her. Workshoppen var én dag. Belastningen var fin, sagde de – og de var trætte, da workshoppen var slut. 
 
 


 


DREJEBOG FOR MODULET: 
Beskrivelse af hvordan modulet undervisning og undervisningen er struktureret. Vedhæft evt. powerpoint.  
 


Tid Hvad sker der? Sig noget mere Hvem er på? Materialer, der skal bruges 


09:00 – 09:30 Morgenmad & 
indregistrering 


 Vi byder velkommen, 
fordeler navneskilte 


Morgenmad 
Navneskilte 


09:00 – 09:45 Baggrunden for 
dagens workshop og 
dagens agenda 


Få kvindelige iværksættere, få kvinder i 
væksthusene og i vores eget GROW. 
Observation af kvindelige studerende, 
som ikke tør tale før de er 100 % sikre.  


Louise Grue Bennike PPT: The future is Female Master 


09:45 – 10:10 The Future is Female Oplæg om kvinder i erhvervslivet i et 
historisk perspektiv og et kik ud i 
fremtiden. Hvorfor mener vi bl.a., at 
The Future is Female? 


Anne Boeg PPT: The future is Female indlæg 


10:10 – 10:40 Kortlægning af egne 
barrierer. 
Hvad er følelser? 
Hvad er fakta? 


5 minutter individuelt 
15 minutter i grupper 
5 minutters individuel kortlægning af 
hvor følelserne kommer fra 
Flip grid 


Louise Grue Bennike Papir 
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10:40 – 10:55 Pause    


10:55 – 11:15 Kongemodellen 
(PACE) de 6 trin 
gennemgås som 
metode + 
Effectuation i forhold 
til egen Bird in Hand 
og affordable loss 
understreges. 


De studerende mangler viden om, at 
entreprenørskab kan læres. Mange tror, 
at man enten kan eller ikke kan. Eller 
har en idé eller ikke har en idé. 
(Entreprenørskab er ikke kun en 
lidenskab) 


Louise Grue Bennike PPT: The future is Female Master 


11:15 – 12:00 Effectuation trin 1 
identitetsarbejde 
Egen identitet og 
ressourcer 


Identitetsarbejde:  
Hvem er jeg egentlig? 
Hvad er min Bird in Hand egentlig? 
Ergo: Fakta (i modsætning til følelser) 


Kursisterne udfylder 
skema på sig selv 


 
12:00 – 12:15 Effectuation 


identitetsarbejde 
Præsenter egen Bird in Hand for en 
anden. 
FlipGrid 


Kursisterne  


12:15 – 13:00  Frokost   Mad 


13:00 – 13:30 Rolle model oplæg 
Lisa Dalsgaard fra 
Goodiepack 


Oplægget ”Om egen Bird in Hand og 
hvad man gør med den” 
 


Lisa Dalsgaard fra 
Goodiepack 


 


13:30 – 14:30 Disharmoni – 
hvordan træffer jeg 


Hvordan træner jeg troen på mig selv? 
Hvad er det værste, der kan ske? 


Pernille Kongensgaard 
 


PPT Ideer & Beslutninger 
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beslutningen i ukendt 
farvand? 


14:30 – 14:45 Pause    


14:45 – 15:20 Orange tur – retur 
øvelse 


Forestil dig en identitet som 
iværksætter. Myndighed over egen 
tilværelse. 
FlipGrid 


 En tur ind i fremtiden dokumentet 


15:20 – 17:00 Stopskemaer + 
evaluering + hygge 


  Drinks 


 


 


Udvikling af dette modul er er støttet af: 


 


 
 
 







