Företaget imagiCase med grundarna Beatrice Ionascu och Dora Palfi är en av deltagarna i Startup-Swedens första bootcamp för
bolag där kvinnor är grundare; FemTech Bootcamp. Foto: Vlad Cupsa
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Start för ny satsning på kvinnor i
techindustrin
Den här veckan är det premiär för FemTech Bootcamp,
acceleratorprogrammet som riktar sig till startupbolag med kvinnor som
grundare. Satsningen är ett samarbete mellan Tillväxtverket och
techinvesteraren Wellstreet.
Under 17 - 21 september samlas tio bolag från hela landet i Stockholm och
möter techexperter, investerare och potentiella kunder. FemTech Bootcamp

är en del av Tillväxtverkets insats Startup-Sweden, där startupentreprenörer
erbjuds praktiska och konkreta verktyg för att skapa nya affärsmöjligheter.
Hittills har 120 bolag från hela Sverige deltagit i Startup-Sweden. Under
2016 - 2017 drog 12 av dessa bolag in över 75 miljoner kronor i riskkapital.
Nio av de tolv bolagen har sin verksamhet utanför Stockholmsregionen.
Det finns behov av att utveckla satsningar på entreprenörskap bland kvinnor
inom techindustrin. Sverige är ledande när det gäller innovation och digitalt
entreprenörskap, men techindustrin är långt ifrån jämställd.
Entreprenörer som är kvinnor vittnar om att de har svårare att få tillgång till
riskkapital jämfört med manliga kollegor. Granskningar visar att under 1
procent av riskkapitalet går till techbolag som har startats av kvinnor. Endast
en av tio ledamöter i techbolagens styrelser är kvinnor, läget är likadant i de
större startupbolagen.
-Genom FemTech Bootcamp kan vi synliggöra den potential som finns inom
landets techindustri. Acceleratorprogrammet innehåller verktyg för
affärsutveckling och ger möjligheter för bolagen att ta nya spännande kliv i
sin utveckling, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.
Mer information:
Arash Sangari, programansvarig Tillväxtverket
+ 46 763 41 06 63
Tatjana Choudhary, projektledare Tillväxtverket
+ 46 722 02 35 32
Om FemTech Bootcamp
Om Startup-Sweden
Anmälan till Startup-Swedens event Meetup 17 september kl 17.30

Anmälan till nästa Startup-Sweden bootcamp i november 2018
Artikel om Gardenize, en av 2016 års deltagare i Startup-Swedens bootcamp
Artikel om DigiExam, som deltog i Startup-Swedens acceleratorvecka på
Innovate46 i New York

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet.
Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för
befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag
utvecklas.
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