
Ærlige iværksætterhistorier
fortalt af kvinder
En workshop i digital storytelling

Er du kvindelig iværksætter eller selvstændig? Har du lyst til at dele din vej ind i 
livet som selvstændig med andre kvinder? Så vil vi gerne tilbyde dig at deltage i 
 projektet ’Ærlige iværksætterhistorier - fortalt af kvinder ’.



Formål
Projektets formål er at synliggøre 
aarhusianske, kvindelige, selvstændi-
ge, så flere kvinder får mod på at tage 
beslutningen om at starte og/eller 
bibeholde et selvstændigt virke.

Antallet af kvindelige iværksættere er
faldet de senere år. En undersøgelse
foretaget af Dansk Erhverv viser, at
andelen af danske kvinder, der starter
egen virksomhed, kun er halvt så stor
som mænd, hvilket er langt mindre
end i de lande, vi normalt sammenlig-
ner os med. De primære årsager er
ifølge kvinderne selv, at de mangler
de rette kompetencer, samt frygter at
deres virksomhed ikke får succes. Un-
dersøgelsen påpeger også, at mang-
len på forbilleder og rollemodeller er
med til at opretholde disse overbevis-
ninger.

Din historie kan hjælpe andre
I projektet ”Ærlige iværksætterhistorier 
- fortalt af kvinder” vil vi igennem per-
sonlige fortællinger gerne give kvinder 
mulighed for at få et mere nuanceret 
indblik i livet som iværksætter. 

Fortællingerne vil være baseret på en
åben og ærlig kommunikation, hvor
kvinder i forskellige stadier af deres
opstart som selvstændige iværksæt-
tere, i øjenhøjde og ud fra egne erfa-
ringer, bidrager til at synliggøre nogle 
af de overvejelser og udfordringer, de 
har oplevet på deres vej.

En personlig videofortælling, som den 
du skaber på workshoppen, er noget, 
andre kvinder kan spejle sig i. Derfor 
vil vi, med dit samtykke, vise din film 
i forbindelse en række oplæg, bl.a. på 
Dokk1, Kvindemuseet, HK og VIA Uni-
versity College. 

Vi har ikke nogen forventninger til, 
hvordan din film skal være, og du har 
dermed fri mulighed for at fortælle 
lige præcis den historie, som er vigtig 
for dig. Uanset hvordan du vælger at 
fortælle din historie, kan den være til 
gavn for andre.

Hvad kræves der af dig?
• Du kan deltage i workshoppen d. 

4.-6. november 2020 kl. 9-15
• Du har en computer eller tablet
• Du er bosat i Aarhus Kommune
• Du har 0-5 års erfaring som 

 selvstændig/iværksætter
• Du behøver ikke at have nogen 

erfaring med at lave film – alle kan 
være med

• Du har lyst til at lytte og dele din 
historie med andre

Vil du gerne høre mere om projektet 
og hvordan du kan deltage?

Kontakt
Dorthe Bækby
Visuel antropolog og facilitator
dorthe@anekdote.dk | 29883804


