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Flere analyser – blandt andet ”Iværksætterindekset 2020” 
fra Fonden for Entreprenørskab – viser, at kun hver fjerde 
virksomhed herhjemme er stiftet af en kvinde.1 Konsekven-
sen er, at ikke kun iværksættermiljøet, men også samfundet 
går glip af idéer, talent, jobskabelse og vækst.

Der er ikke én men flere årsager til, at vi i Danmark har 
så få kvindelige iværksættere. Den væsentligste er dog, at 
Danmark generelt savner en egentlig iværksætterkultur 
og – ifølge Danmarks Statistik – har den laveste andel af 
selvstændige i hele EU.2 Dermed er vi i underskud af de 
rollemodeller, som kan vække iværksætterdrømmen hos an-
dre. Og når rollemodellerne endelig er der, vil de i mange 
tilfælde være mænd, som opererer indenfor områder, ikke 
alle kvinder kan identificere sig med. 

Hvis Danmark skal have flere iværksættere generelt og flere 
kvindelige iværksættere især, er der derfor brug for flere 
rollemodeller og nye fortællinger, der kan vise mangfoldig-
heden i dansk iværksætteri. 

Derudover er der brug for strukturelle ændringer, så de, der 
går med en iværksætter i maven, ikke vælger drømmen fra, 
fordi regulering gør, at det er nemmere og mere fordelagtigt 
at tage et eksisterende job fremfor at skabe et nyt.

1	 Iværksætterindblikket	offentliggjort	af	Fonden	for	Entreprenørskab	i	oktober	2020,	jf.	https://www.ffe-ye.dk/19752. 
Se	også	Danmarks	Statistiks	analyse	”Iværksætteri	i	Danmark”,	2018:	https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=31441

2	 Se	”Nyt	fra	Danmarks	Statistik”,	18.	april	2018:	https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25563.	 
Se	også	Berlingske:	Danmark	har	laveste	andel	af	selvstændige	i	EU,	18.	april	2018:	https://www.berlingske.dk/oekonomi/danmark-har-laveste-
andel-af-selvstaendige-i-eu

På den baggrund har KvindeKompagniet – der er et 
non-for-profit-initiativ, som arbejder for at få flere kvinde-
lige iværksættere – i samarbejde med skodesign-virksomhe-
den Roccamore identificeret fem temaer og ti anbefalinger, 
som vi foreslår, at man tværpolitisk arbejder med, hvis man 
ønsker at øge andelen af iværksættere generelt og kvindelige 
iværksættere især:

1. Rollemodeller (side 4)
2. Narrativ og kommunikation (side 5)
3. Barsel og familiestiftelse (side 6)
4. Adgang til finansiering (side 11)
5. Netværk, viden og uddannelse (side 14)

Nogle af anbefalingerne tager udgangspunkt i behovet for 
strukturelle ændringer, mens andre udspringer af et behov 
for kulturelle tiltag. 

På næste side følger et overblik over de ti konkrete anbefa-
linger til politiske tiltag, og på de følgende sider udfoldes 
temaerne og forslagene yderligere – med særligt fokus på de 
strukturelle ændringer. 

INDLEDNING

https://www.ffe-ye.dk/19752
https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=31441
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25563
https://www.berlingske.dk/oekonomi/danmark-har-laveste-andel-af-selvstaendige-i-eu
https://www.berlingske.dk/oekonomi/danmark-har-laveste-andel-af-selvstaendige-i-eu
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Anbefaling nr. 1: Økonomisk støtte til 
rollemodelskampagner 
Vejen	til	flere	kvindelige	iværksættere	sker	gennem	flere	
kvindelige	rollemodeller.	Derfor	anbefaler	vi,	at	der	afsæt-
tes	midler	til	at	støtte	projekter,	der	sikrer	forskning,	viden	
og	kommunikation	af	mangefacetterede	rollemodeller	for	
på	den	måde	at	vise,	at	iværksætteri	er	mange	forskellige	
ting	og	hverken	kræver	en	bestemt	baggrund,	alder	eller	
køn.

Anbefaling nr. 2: Udarbejde en tværministeriel 
”iværksætterguide” 
Flere	kvindelige	iværksættere	kræver	en	ny	fortælling	og	
et	nyt	narrativ	om	dansk	iværksætteri,	herunder	en	større	
bevidsthed	om,	at	iværksætteri	er	for	alle.	Derfor	anbe-
fales	de	centrale	”iværksætterministerier”	at	udarbejde	
en	tværpolitisk	”iværksætterguide”,	der	sætter	fokus	på	
mangfoldigheden	i	dansk	iværksætteri	med	henblik	på	
uddannelse,	inspiration	og	viden.

Anbefaling nr. 3: Modernisering af 
barselslovgivningen 
De	nuværende	barselsregler	har	sit	historiske	afsæt	i	en	
tid,	hvor	det	danske	arbejdsmarked,	uddannelsesmønster,	
kønsroller,	familieliv	og	forældreskab	havde	anderledes	
karakter,	end	tilfældet	er	i	dag.	Derfor	mener	vi,	at	tiden	
er	inde	til	en	ny	og	moderne	barselsreform,	der	også	tilgo-
deser	selvstændige,	hvad	enten	de	er	mænd	eller	kvinder.	
Vores	anbefalinger	går	på	lige	barselsfordeling	mellem	
forældre,	dog	med	mulighed	for	at	de	indbyrdes	kan	
overdrage	barslen	mellem	hinanden.	Derudover	anbefales:	
3.1.)	Mere	fleksible	dagpengeregler	for	iværksættere,	3.2.)	
Nye	tærskelværdier	for	barselsdagpenge	til	iværksættere	
på	barsel	og	3.3.)	Suspension	af	forældelsesfrister	hos	
Innovationsfonden.

Anbefaling nr. 4: Ændre Vækstfondens mandat
Ændre	Vækstfondens	mandat,	så	fonden	i	lighed	med	de	
største	globale	investorer	inddrager	diversitet	og	mangfol-
dighed	i	deres	investeringsstrategi.	Fra	politisk	side	bør	der	
være	ambition	om,	at	Vækstfonden	favner	den	mangfoldig-
hed,	som	repræsenterer	dansk	iværksætteri.

Anbefaling nr. 5: Diversitetskvoter i offentlige 
udvælgelseskomiteer
For	at	undgå	såkaldte	”affinity	bias”,	dvs.	risiko	for,	at	det	
offentlige	investerer	ud	fra	et	ensidigt	verdensbillede,	
anbefales	det,	at	mindst	to	ud	af	fem	medlemmer	af	ud-
vælgelseskomitéer	i	statslige	investeringsfonde	repræsen-
terer	følgende	diversitetsmarkører:	Køn,	alder,	seksualitet,	
etnicitet,	handicap.		

Anbefaling nr. 6: Særlig statslig forsøgspulje 
målrettet kvinder
Oprette	en	statslig	forsøgspulje	til	krone-for-krone	at	
matche	investeringer	fra	kvindelige	Business	Angels,	som	
svarer	til	den	eksisterende	European	Angel	Fund	Denmark,	
som	imidlertid	kun	har	mænd	på	ordningen.

Anbefaling nr. 7: Implementering af ny Dansk 
Standard
Inddrage	den	kommende	Dansk	Standard	DS-5001	som	
grundlag	for	investeringsbeslutninger	fra	statslig	finansie-
ring.

Anbefaling nr. 8: Iværksætteri på skoleskemaet
For	at	skabe	bred	bevidsthed	om,	at	iværksætteri	er	en	
farbar	karrierevej	for	alle,	anbefaler	vi,	at	man	sætter	
iværksætteri	på	skoleskemaet	så	tidligt	som	muligt.	Det	er	
centralt,	at	undervisningen	understøtter	udbredelsen	af	
rollemodeller	og	bidrager	til	en	mangfoldig	iværksætteri-
fortælling.

Anbefaling nr. 9: Mentorordninger via 
Vækstfonden og Innovationsfonden
I	dag	har	investorer	og	iværksættere	et	stort	fokus	på	at	
hjælpe	den	næste	generation	af	iværksættere	og	inve-
storer	uanset	køn,	men	hvis	vi	som	samfund	ønsker	flere	
kvindelige	iværksættere	og	investorer	og	dermed	at	få	alle	
talenter	i	spil,	anbefales	det,	at	de	offentlige	fonde	–	Inno-
vationsfonden	og	Vækstfonden	-	aktiverer	deres	netværk	
til	at	stifte	mentorordninger	for	netop	disse	grupper.

Anbefaling nr. 10: Særlig støtte til uddannelses-, 
viden- og netværksaktiviteter
Vi	anbefaler,	at	der	afsættes	midler	til	at	støtte	initiativer,	
der	gør	en	særlig	indsats	for	at	få	flere	kvindelige	iværk-
sættere,	hvad	enten	de	tager	afsæt	i	at	uddanne	kvinder	
i	entreprenørskab,	bidrager	med	viden	indenfor	emnet	
eller	understøtter	netværks-	og	mentorordninger.	Behovet	
skal	ses	i	lyset	af,	at	hverken	offentlige	eller	private	fonde	
arbejder	med	eller	støtter	en	diversitetsagenda	indenfor	
iværksætteri,	og	at	der	derfor	generelt	mangler	en	bro	af	
uddannelses-,	viden-	og	netværksaktiviteter	på	tværs	af	
landet.	Hvis	man	derfor	ønsker	flere	kvindelige	iværksæt-
tere,	må	der	politisk	afsættes	midler	til	dette	arbejde.

Ti forslag til politiske tiltag, der kan øge andelen 
af kvinder i iværksætteri
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Danmark indtager en bundplacering i EU, når det kommer 
til at udvikle iværksættere og selvstændige.3 Hertil kommer, 
at for hver ny virksomhed, der etableres i Danmark, vil de 
tre være stiftet af en mand og kun én af en kvinde.4 Poten-
tielle iværksættere har derfor få rollemodeller at spejle sig 
i, og for de kvindelige iværksætteres vedkommende er der 
stort set ingen. Det gør, at mange kvinder fejlagtigt tror, at 
iværksætteri ikke er for dem. 

Netop fordi vi i Danmark er i underskud, når det drejer 
sig om en iværksætterkultur, hvor potentielle iværksætte-
re har andre iværksættere at blive inspireret af, bør man 
fra politisk side skubbe på udviklingen og fokusere på de 
gode rollemodeller indenfor iværksætteri, som vi trods alt 
har. Ambitionen må være at løfte andelen af iværksættere 
generelt, og især at få kvindernes kompetencer i spil og 
synliggjort i forhold til iværksætteri. 

Derfor er det vigtigt, at man fra politisk side sætter fokus 
på en kombineret iværksætter- og diversitetsagenda, herun-
der dokumenterer og dyrker fortællingen om, at iværksæt-
teri ikke kun kommer i én prædefineret form. Synliggø-
relsen af rollemodeller kan illustrere, at iværksætteri kan 
opstå indenfor mange forskellige brancher og hos folk med 
forskellige kompetencer og ophav. 

Én af de udfordringer, man som iværksætter kæmper med, 
er balancen mellem det at drive selvstændig virksomhed og 
være på barsel. Det gælder, hvad enten man er kvinde eller 
mand, men undersøgelser viser, at familieliv og iværksætteri 
typisk har forskellig diskursiv prioritet afhængig af, om 
iværksætteren er mand eller kvinde.

For eksempel er iværksætterfædrene blandt de mænd i 
Danmark, der tager allermindst barsel, og generelt står 
arbejdslivet og dermed iværksætteri diskursivt forrest for 

3	 Se	note	2	ovenfor.
4	 Se	note	1	ovenfor.
5	 Diversitet	i	investeringsprojekter,	Vækstfonden	og	Potential	Company,	2020

mænd, mens det for kvinder normativt set er familielivet.5 
Det sætter barrierer for både iværksættermænd i familielivet 
og mødre i iværksætteri, og derfor er der behov for, at fædre 
og mødre kan se, at man kan sammensætte iværksætteri og 
familieliv på andre måder end det, normerne foreskriver.  

Derfor er det vigtigt med rollemodeller, der både viser 
mangfoldigheden i dansk iværksætteri, og at iværksætteri 
godt kan forenes med det at have små børn. Samtidig skal 
man være varsom med at overdyrke det mere maskuline 
iværksætterideal om, at iværksætteri er for dem, der tilside-
sætter alt for at forfølge drømmen om succes. For selvom 
de findes, er de trods alt blandt de få.

Via rollemodeller kan man skabe et forandret syn på 
iværksættere i forhold til det, vi lige nu oplever, og som 
bredt identificeres som dem, der deltager i tv-programmet 
”Løvens Hule”, men som kun repræsenterer en lille udvalgt 
og særlig castet skare af iværksættere. 

På den baggrund foreslår KvindeKompagniet følgende 
politiske initiativ:

§ 1: Økonomisk støtte til rollemodelskampagner 
Afsætte	midler	til	at	støtte	projekter,	der	sikrer	forskning,	
viden	og	kommunikation	af	mangefacetterede	rollemo-
deller	for	på	den	måde	at	vise,	at	iværksætteri	er	mange	
forskellige	ting,	og	hverken	kræver	en	bestemt	baggrund,	
alder	eller	køn.

Som	en	del	af	støtten	bør	det	sikres,	at	der	især	er	fokus	på	
de	iværksættere,	der	lykkes	med	at	drive	deres	virksomhed	
i	samspil	med	familielivet,	for	ad	den	vej	at	mane	fortæl-
lingen	om,	at	ambitiøst	iværksætteri	og	familieliv	ikke	kan	
kombineres,	til	jorden.	

1. ROLLEMODELLER
“If you can see it, you can be it.”
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Iværksætteri er en agenda, som man bl.a. i Erhvervsmini-
steriet, Forskningsministeriet og Uddannelsesministeriet 
har stort fokus på, da det især er fra disse ressortområder, 
at iværksætteriet udspringer.6 Men selv i disse ministerier 
oplever vi, at der er en ubevidst tendens til at dyrke et 
maskulint iværksætterideal. Arketypen på en succesfuld 
iværksætter i Danmark opleves således som en smart, tech-
klog, yngre mand, der tilsidesætter alt for virksomhedens 
succes. Denne arketype har den utilsigtede konsekvens, at 
kvinder ekskluderes fra fortællingen. 

Samme tendens ses også i store dele af mediedækningen, 
på iværksætterkonferencer og i den TV-produktion, der 
i øjeblikket er mest toneangivende i at skabe iværksæt-
teri-narrativet i Danmark; programmet ”Løvens Hule”. 
Således kommer vi generelt ikke uden om, at det maskuline 
iværksætterideal er fremherskende i vores samfund.7 

Derfor anbefaler KvindeKompagniet, at især uddannelses-
institutioner, myndigheder og beslutningstagere inspireres 
til og uddannes i, hvordan man kan tale om iværksætteri på 
en inkluderende og kønsneutral måde. 

Det er endvidere vigtigt for forståelsen og fortællingen om 
dansk iværksætteri, at ikke kun tech-iværksættere frem-
hæves, men at der fra central side også sættes fokus på de 
områder, som vi ved, appellerer til kvindelige iværksættere. 
Det er eksempelvis impact, design, bæredygtighed, føde-
varer, health mv.8 Derudover er det vigtigt, at vi får skabt 

6	 	Analyse	af	iværksætterselskaber,	september	2018,	s.	13,	https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/analyse_af_ivaerksaettersel-
skaber.pdf

7	 Professor	om	”Løvens	Hule”:	”Der	er	rigtig	mange	iværksættere,	som	ikke	kan	se	sig	selv	i	den	historie”,	JP	Finans
8	 Ifølge	Iværksætterbarometer	2019	fra	Center	for	Vækstanalyse	fordeler	brancherne	med	størst	andele	af	kvindelige	iværksættere	sig	over	under-

visning	og	sundhed	(57	pct.),	hoteller	og	restauranter	(27	pct.),	handel	(26	pct.)	samt	videnintensiv	service	(25	pct.).

en fortælling om dansk iværksætteri, der også appellerer til 
forældre med mindre børn. 
På dette grundlag anbefales det, at man fra regeringens side 
tager ansvar for at skabe en ny og inkluderende fortælling 
om dansk iværksætteri, som tager afsæt i følgende initiativ:

§ 2: Udarbejde en tværministeriel 
”iværksætterguide”  
For	at	skabe	en	ny	fortælling	om	dansk	iværksætteri	udar-
bejdes	en	”iværksætterguide”,	som	gennem	uddannelse,	
inspiration	og	viden	skal	udvikle	narrativet	i	en	kønsneutral	
retning.	

”Iværksætterguiden”	skal	bidrage	til	en	større	bevidsthed	
om,	at	iværksætteri	er	for	alle,	og	det	anbefales,	at	de	
centrale	”iværksætterministerier”	–	Erhvervsministeriet,	
Uddannelsesministeriet	og	Forskningsministeriet	–	i	sam-
arbejde	med	institutioner	som	Vækstfonden	og	Fonden	for	
Entreprenørskab	m.fl.	tager	initiativ	til	guiden	og	derigen-
nem	sætter	fokus	på	mangfoldigheden	i	dansk	iværksætteri.	

”Iværksætterguiden”	skal	indeholde	et	uddannelsesele-
ment	i	forhold	til	eksempelvis	uddannelsesvejledere,	
væksthuse,	investorer,	medier,	politikere	og	myndigheder,	
så	alle	aktører	bliver	bevidste	om,	hvordan	man	taler	om	
iværksætteri	på	en	inkluderende	og	kønsneutral	måde.	

Guiden	kan	samtidig	fungere	som	inspiration	for	allerede	
etablerede	iværksættere	og	potentielle	iværksættere	uan-
set	køn,	alder	og	baggrund.	

2. NARRATIV OG  
KOMMUNIKATION
”Den unge hvide forretningsløve skal ikke jage alene”

 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/analyse_af_ivaerksaetterselskaber.pdf
 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/analyse_af_ivaerksaetterselskaber.pdf
https://finans.dk/erhverv/ECE12759257/professor-om-loevens-hule-der-er-rigtig-mange-ivaerksaettere-som-ikke-kan-se-sig-selv-i-den-historie/
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Barsel og familiestiftelse står narrativt og i praksis i 
vejen for mange mænd og kvinders iværksætterdrømme. 
Iværksætterfædre er blandt dem, der tager mindst barsel, 
mens internationale undersøgelser viser, at netop barsel og 
familiestiftelse påvirker mange kvinders valg i forhold til 
iværksætteri og udviklingen af deres forretning.9 

Politisk, forskningsmæssigt og retorisk er der derfor behov 
for at stille skarpt på, hvordan iværksættere kan forene 
iværksætteri med det at stifte familie, så vi i Danmark får 
flere iværksættere generelt og blandt kvinderne især.

Som allerede foreslået er det i dette arbejde oplagt at 
arbejde med rollemodeller og iværksætterfortællingen. Men 
der er også behov for at se på de mere strukturelle barrierer, 
som hæmmer lysten til at blive iværksætter. For eksempel 
de danske barselsregler, som aldrig har været designet til 
selvstændige og iværksættere, men derimod har sit histori-
ske afsæt i ønsket om at sidestille lønmodtagende kvinder 
under barsel med de af deres mandlige kollegaer, som ikke 
tog barsel. 

Derfor oplever selvstændige, at reglerne ikke passer til 
deres virkelighed. For eksempel oplever kvindelige iværk-
sættere, at de af myndighederne bliver rådgivet til enten at 
sætte virksomheden på pause eller helt at afvikle den, når 
børnene kommer, mens mange mandlige iværksættere helt 
dropper barslen for at undgå de logistiske og økonomiske 
udfordringer, der er ved at holde barsel som iværksætter. 

Politisk er der derfor plads til forbedringer af reglerne, hvor 
især en gennemgribende barselsreform står øverst på ønske-
listen. Som samfundsværktøj er det vigtigt, at barselsreg-
lerne er designet, så de har ens effekt uanset køn, forældre-

9	 Fx	Shelton,	Female	Entrepreneurs,	Work-Family	Conflict	and	Venture	Performance:	New	Insights	into	the	Work-Family	Interface

skabskonstellation eller karrierevalg. Og for iværksættere 
er det vigtigt, at reglerne understøtter deres mulighed for 
at stifte familie og holde barsel samtidig med, at de fortsat 
kan indgå i udvikling og drift af deres virksomhed. 

Derfor anbefaler KvindeKompagniet følgende politiske 
barselsinitiativer, som gennemgås efterfølgende:

§ 3: Modernisering af barselslovgivningen
De	nuværende	barselsregler	har	sit	historiske	afsæt	i	en	
tid,	hvor	det	danske	arbejdsmarked,	uddannelsesmønster,	
kønsroller,	familieliv	og	forældreskab	havde	anderledes	
karakter	end	tilfældet	er	i	dag.	Derfor	mener	vi,	at	tiden	er	
inde	til	en	ny	og	moderne	barselsreform,	der	også	tilgo-
deser	selvstændige,	hvad	enten	de	er	mænd	eller	kvinder.	
Vores	anbefalinger	går	bl.a.	på	lige	barselsfordeling	mellem	
forældre,	dog	med	den	mulighed,	at	de	kan	overdrage	
barsel	mellem	hinanden.

§ 3.1: Fleksible dagpengeregler for iværksættere
I	dag	bliver	iværksættere	skåret	i	barselsdagpenge,	såfremt	
de	under	barsel	laver	–	og	indberetter	–	en	enkelt	moms-
opgørelse,	godkender	en	strategi	eller	taler	kort	i	telefon	
med	en	kunde.	Der	er	endda	eksempler	på,	at	barslende	
iværksættere	helt	afskæres	fra	retten	til	barselsdagpenge,	
selvom	de	ikke	har	anden	indtægt,	fordi	al	indtægt	går	til	
de	ansattes	lønninger,	hvormed	man	som	selvstændig	på	
barsel	stilles	økonomisk	dårlige	end	folk	på	SU	eller	folk	
uden	job.	Derfor	anbefaler	vi	smidigere	regler	for	iværksæt-
tere	på	barsel.

3. BARSEL OG 
FAMILIESTIFTELSE
”Selv tiden kan løbe fra et 50 år gammelt regelsæt”
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§ 3.2: Nye tærskelværdier for iværksættere på 
barsel
For	selvstændige	er	det	et	krav	for	at	kunne	modtage	
barselsdagpenge,	at	virksomheden	har	overskud.	Men	det	
vil	sjældent	være	tilfældet	i	nyetablerede	vækstvirksomhe-
der,	hvorfor	ejeren	af	sådanne	helt	er	afskåret	fra	retten	til	
barselsdagpenge.	Derfor	anbefales	det,	at	man	indfører	nye	
tærskelværdier	for	iværksættere	på	barsel	således,	at	alle	
selvstændige,	der	kan	dokumentere,	at	de	i	deres	virksom-
hed	har	haft	omsætning	og/eller	har	haft	investeringer	i	
langsigtet	drift,	bevarer	retten	til	barselsdagpenge	uafhæn-
gigt	af,	om	virksomheden	op	til	barselsperioden	har	haft	
overskud	eller	underskud.

§ 3.3: Suspension af Innovationsfondens 
forældelsesfrister
Hos	Innovationsfonden	kan	iværksættere	søge	støtte	til	
innovative	idéer	forudsat,	at	man	lever	op	til	en	række	
prædefinerede	krav,	bl.a.	af	tidsmæssig	karakter.	Hvis	man	
på	grund	af	barsel	falder	udenfor	tids-	eller	vækstkravene,	
afskæres	man	muligheden	for	at	søge	denne	støtte.	Det	
anbefales	derfor,	at	der	skabes	dispensationsregler	for	
iværksættere,	der	har	været	på	barsel	under	deres	virksom-
heds	opstart	og	af	den	grund	har	svært	ved	at	leve	op	til	de	
tids-	og	vækstmæssige	krav,	der	opstilles	for	at	få	støtte.	

 

3.1. De historiske rammer for de danske 
barselsregler
For at forstå baggrunden for vores forslag om at reformere 
de nuværende barselsregler, er det vigtigt også at forstå 
deres oprindelse.

De danske regler om barselsorlov blev således oprindeligt 
indført i 1901 som en del af arbejderbeskyttelsesloven. 
Dengang havde reglerne som formål at sikre mødrenes og 
børnenes helbred – især de fattige kvinder – og barsel var 
derfor ikke en ret, men en pligt.

Retten til betalt barsel og barselsdagpenge kom først i 
1967 – efter inspiration fra Sverige og Norge – og havde til 
formål at beskytte kvindelige lønmodtagere mod afskedi-
gelse på grund af familiestiftelse og senere for at sikre dem 

10 https://www.djoef-forlag.dk/publications/noet/files/2009/2009.pdf,	s.	120-136
11 https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/barselslovgivningens-udvikling-i-danmark-fra-1901-til-nu/
12	 Smith,	Datta	Gupta	&	Verner	(2009),	https://www.djoef-forlag.dk/publications/noet/files/2009/2009.pdf,	s.	120.136
13	 Smith,	Datta	Gupta	&	Verner	(2009),	https://www.djoef-forlag.dk/publications/noet/files/2009/2009.pdf,	s.	129

økonomisk ligestilling i forhold til de af deres mandlige 
kollegaer, der ikke tog barsel.10,11 

De nuværende regler har derfor sit historiske afsæt i en tid, 
hvor såvel det danske arbejdsmarked, uddannelsesmønster, 
kønsroller, familieliv og forældreskab havde en helt anden 
karakter, end tilfældet er i dag. Og det er blandt andet på 
denne baggrund, at KvindeKompagniet anbefaler en ny og 
moderne barselsreform, som tager højde for de ændringer, 
der siden 1967 er sket i vores samfund. 

Et særligt perspektiv for os er, at barselsreglerne tager højde 
for, at iværksætteri udøves af både mænd og kvinder, og 
at også iværksættere får børn og har behov for rimelige 
barselsvilkår.

3.2. Hvad viser forskning om vores 
barselsregler?
Professor Nina Smith fra Nationaløkonomisk Institut på 
Aarhus Universitet har forsket i de danske barselsregler 
og på den baggrund påvist, at reglerne, som de er i dag, 
udgør en strukturel barriere for at få flere kvinder tilbage 
på arbejdsmarkedet efter barselsorlov, ligesom de udgør et 
utilsigtet ”glasloft”, der forhindrer kvinder i at nå til tops i 
dansk erhvervsliv. Dette rammer – ifølge Nina Smith – især 
veluddannede kvinder, hvor hun ligefrem mener, at der 
eksisterer et ”systembaseret glasloft”: 

”Måske kan man i de nordiske lande tale om et ”system-
baseret glasloft”, hvor man utilsigtet via velfærdsstaten har 
skabt mekanismer, som lukker kvinderne ind på arbejds-
markedet, men som samtidig lægger forhindringer i vejen 
for, at kvinderne kan kravle op på karrierestigen”.12 

Ifølge Nina Smiths forskning har regler, der tilbyder ligelig 
barsel til begge forældre, stor betydning for at fastholde 
kvinder i den fødedygtige alder på arbejdsmarkedet og sam-
tidig undgå diskrimination af nybagte fædre, som vælger at 
tage del af barselsorloven.13 Alligevel er det i Danmark en 
debat, der er gået stort set i stå.

https://www.djoef-forlag.dk/publications/noet/files/2009/2009.pdf
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/barselslovgivningens-udvikling-i-danma
https://www.information.dk/moti/2010/08/lader-kvinder-erhvervslivets-top
https://www.information.dk/moti/2010/08/lader-kvinder-erhvervslivets-top
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Sammenligner man Danmark og Sverige, er der i Sverige 
en stor udskiftning mellem forældrene i forhold til tid på 
arbejdsmarkedet og tilbragt barselsorlov, mens der stort 
set ingen udskiftning er mellem danske forældre, hvor det 
primært er moderen, der gør brug af orlovsrettigheden. 

Nina Smith forklarer det med, at der er en langt større 
fleksibilitet i de svenske ordninger, og at der har været 
større politisk opbakning til fædreorlov i Sverige, end hvad 
tilfældet har været i Danmark. 

Derfor står vi i dag i den situation, at danske mænd i 
gennemsnit tager 32 dages orlov, mens mødre tager ca. 
10 måneders orlov. Det øger risikoen for, at arbejdsgivere, 
investorer mv. ubevidst agerer overfor yngre kvinder med, 
hvad man kan kalde ”statistisk diskrimination” – det vil 
sige en forventning om, at kvinden på et tidspunkt skal på 
barsel af én eller flere omgange.14  

Udfordringen med ”statistisk diskrimination” består så 
længe, at kvinder tager hovedparten af barselsorloven. 
Og særligt diskriminerende er det, at den udelukkende er 
betinget af køn. Intet andet. 

Derfor er det KvindeKompagniets anbefaling, at man 
fra politisk side fjerner det ”strukturelle glasloft” og ”den 
statistiske diskrimination” ved at modernisere de eksiste-
rende barselsregler og indretter dem på en måde, så mødre 
og fædre ved lov tildeles samme dagpengeberettigede 
barselsperiode, dog med mulighed for, at de indbyrdes kan 
overdrage barsel mellem hinanden, hvis dette er, hvad der 
er mest hensigtsmæssigt i forhold til barnets eller familiens 
tarv.15 

3.3. De danske barselsregler og 
ligebehandlingsloven
EU har vedtaget et nyt forældreorlovsdirektiv, som skal 
implementeres i dansk ret inden 2022. I den forbindelse 
har Institut for Menneskerettigheder anbefalet en egent-
lig barselsreform, der skal fremme ligestillingen mellem 
forældre.

14	 Smith,	Datta	Gupta	&	Verner	(2009),	https://www.djoef-forlag.dk/publications/noet/files/2009/2009.pdf,	s.	128
15	 For	inspiration	til	en	ny	barselsmodel	se	CEPOS´s	notat:	”Lige	barselsrettigheder	til	mødre	og	fædre”
16 https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/document/Mere%20ligestilling%20i%20de%20danske%20barselsregler_web.pdf,	 

s.	51-53

Anbefalingerne lyder bl.a. på en lige fordeling af øremærke-
de uger samt en pulje af ikke-øremærkede uger efter føds-
len, som forældrene frit kan fordele imellem sig. Derudover 
anbefales det, at reglerne opbygges efter færre orlovstyper, 
så der sker en forenkling af orlovsordningerne.16 

3.4. Hvad bør en barselsreform tage højde 
for?

3.4.1. Ligelig barselsfordeling
Det er KvindeKompagniets vurdering, at ønsker man et 
samfund, hvor kvinder skal have lige så gode iværksætter-
muligheder – herunder muligheder for at hente investerin-
ger – som mænd, så er det nødvendigt at indføre barsels-
regler, der tager udgangspunkt i det arbejdsmarked, vi har i 
dag, og ikke i en mere end 50 år gammel samfundsmodel. 
Allerede af den grund anbefaler vi en egentlig barselsre-
form. 

Derudover ser vi også en barselsreform som nødvendig for 
at komme den ”statistiske diskrimination” og de ”struk-
turelle glaslofter” til livs, som Nina Smiths forskning har 
påvist eksisterer. 

Endelig er vi enige med Institut for Menneskerettigheder 
i, at der bør kunne udformes en barselsmodel, der giver 
mødre og fædre lige barselsrettigheder, men som også har 
en sådan fleksibilitet i sig, at parterne kan overdrage barsel-
speriode indbyrdes imellem sig, hvis det er, hvad man i den 
enkelte familie finder bedst. 

Inspiration kan eventuelt findes i de islandske regler, hvor 
barslen på samlet ti måneder er fordelt med fire måneder til 
hver af forældrene og to måneder til deling.

Men ligelig barselsfordeling mellem forældrene rækker ikke 
langt nok for iværksættere, der oplever en lang andre række 
praktiske udfordringer, som ønskes imødeses. 

Derfor anbefaler KvindeKompagniet også følgende initiati-
ver, som er nærmere uddybet i det følgende:

https://menneskeret.dk/udgivelser/barsel
https://www.djoef-forlag.dk/publications/noet/files/2009/2009.pdf
https://cepos.dk/artikler/lige-barselsrettigheder-til-moedre-og-faedre/
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/document/Mere%20ligestilling%20i%20de%20dans
https://www.norden.org/en/info-norden/parental-benefit-iceland
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3.4.2.  Mere fleksible regler – og rådgivning der afspejler 
reglerne

3.4.3. Nye tærskelværdier for iværksættere på barsel
3.4.4.  Suspension af forældelsesfrister hos Innovations-

fonden

3.4.2. Mere fleksible regler – og rådgivning der 
afspejler reglerne
De nuværende barselsregler og regler om barselsdagpenge 
har som nævnt afsæt i en anden tid og i et formål om at 
skulle regulere lønmodtageres ansættelsesforhold i forbin-
delse med fravær ved barsel. 

Derfor tilgodeser de ikke i tilstrækkelig grad iværksætteres 
virkelighed, hvor fravær fra sin virksomhed igennem en 
længere periode kan bevirke, at virksomheden sygner hen, 
og kunderne forsvinder. 

Alligevel er retten til barselsdagpenge for iværksættere knyt-
tet op på følgende ufleksible muligheder, som også er admi-
nistrativt tunge for den iværksætter, der under sin barsel er 
nødt til at arbejde for at holde virksomheden i gang:

i.  Holde fuld barsel og få udbetalt fulde barselsdagpenge
ii.  Arbejde op til 25 pct. og få betalt 75 pct. barselsdag-

penge
iii.  Arbejde mellem 25-50 pct. og få betalt 50 pct. bar-

selsdagpenge 
iv.  Arbejder man mere end 50 pct. kan man ikke få 

barselsdagpenge overhovedet – heller ikke selvom man 
ingen indtægt har, hvormed man de facto er ringere 
stillet end eksempelvis studerende på SU.17 

De ”blokke”, som regulerer adgangen til at få udbetalt bar-
selsdagpenge, er ufleksible og også for ufleksible for mange 
iværksættere. De har i stedet behov for at kunne navigere 
ind og ud af barselsorloven for at holde virksomheden i 
gang. Omvendt kan deres privatøkonomi heller ikke altid 
bære, at deres dagpengesats reduceres, eller at de slet ingen 
indtægt har. Derfor kunne man overveje, om iværksætte-
re – ligesom SU-modtagere – skulle tilgodeses efter helt 
særlige regler.

17	 Reglerne	om	SU	findes	på	Uddannelses-	og	Forskningsstyrelsens	hjemmeside:	https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicap-
pede-mv/foraeldre/du-faar-barn-under-uddannelsen/du-faar-barn-paa-en-videregaaende-uddannelse/

Et eksempel på, at reglerne rammer hårdt, er i de tilfælde, 
hvor der i virksomheden er et momentært øget aktivitets-
niveau. Dette kan være i forbindelse med årsopgørelse, 
ekspansion, køb og salg, nøglemedarbejderes afgang mv., 
som kræver en indsats, der ligger lige over 50 pct. af den 
normale arbejdstid. I de tilfælde vil iværksætteren i denne 
periode helt afskæres fra retten til barselsdagpenge, også 
selvom den erlagte arbejdsindsats bliver udøvet med en 
baby på armen eller ved, at privatøkonomien må dække 
pasningsomkostninger. 

Det er KvindeKompagniets vurdering, at det er til samfun-
dets bedste, at en iværksætter under sin barsel har mulighed 
for at holde virksomheden i gang, så den også er der, når 
barslen er slut. Alligevel hører vi om offentlige myndighe-
der, der rådgiver især kvindelige iværksættere til at sætte 
virksomheden i stå eller afvikle den helt, så iværksætteren 
ikke kommer i karambolage med reglerne ved at flekse ind 
og ud af virksomheden under sin barsel.

At myndigheder, som ret beset skal rådgive om, hvordan 
man navigerer i reglerne på en måde, så man kan holde 
virksomheden i gang, alligevel anbefaler iværksættere at 
lukke butikken ned, når barslen indtræder, vidner om et 
regelsæt, der ikke er, som det bør være, og som på ingen 
måde er designet til de mænd og kvinder, der gerne vil 
kaste sig ud i iværksætteri, også før eller under familiestif-
telses-fasen.

Derfor er det – som allerede understreget – KvindeKom-
pagniets primære anbefaling, at man underkaster bar-
selsreglerne en egentlig reform, som dels sikrer en ligelig 
fordeling af barselsperioden og retten til barselsdagpenge 
mellem forældrene, men som også skaber et mere fleksibelt 
barselsdagpenge- og indberetningssystem, der tager afsæt i 
den virkelighed, iværksættere har. 

En model kan være, at iværksætteren på time-for-time-basis 
kan indberette sine arbejdstimer, og at det kun er de faktisk 
afholdte antal timer, der modregnes i barselsdagpengene. 
Derved skabes en mere fair og fleksibel model for de iværk-
sættere, der under deres barsel arbejder i et omfang for at 
holde deres virksomhed i gang.

https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/foraeldre/du-faar-barn-under-udda
https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/foraeldre/du-faar-barn-under-udda
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3.4.3. Nye tærskelværdier for iværksættere på 
barsel
Når man som selvstændig skal på barsel, er det et krav for 
at kunne modtage barselsdagpenge, at der er overskud i 
virksomheden.18 

Kravet om overskud betyder, at ejere af enkeltmandsselska-
ber, der stadig arbejder hen mod sit første overskud, ikke 
er berettiget til barselsdagpenge. Reglerne tager således ikke 
højde for den vækstrejse, som mange iværksættere er på, og 
hvor man netop i de første år opererer med driftsunderskud 
baseret på en forretningsmodel om, at det først er over tid, 
at virksomheden kan generere overskud. 

Derudover har barselsdagspengenes tilknytning til kravet 
om økonomisk overskud den for iværksættere privatøkono-
miske slagside, at bliver de forældre efter et underskudsår, 
er de helt afskåret fra barselsdagpenge, selvom det indlysen-
de jo er, at ingen kan leve af en nulindkomst, og at ingen 
kan forudbestemme sin virksomhedsindtjening. Ej heller 
altid, hvornår et barn kommer.

Konsekvensen for denne gruppe af iværksættere og selv-
stændige er, at de ikke har anden udvej end at passe virk-
somhed og baby på fuld tid samtidig, eller at lukke deres 
virksomhed ned, hvis de i deres privatøkonomi er afhængig 
af de barselsdagpenge, som alle andre end arbejdende 
iværksættere er berettiget til i det danske samfund. 

Derfor er det vores anbefaling, at man fra politisk side 
ændrer reglerne om udbetaling af barselsdagpenge for 
selvstændige og iværksættere således, at ikke alle, der op 
til deres barsel drev virksomhed med driftsunderskud, pr. 
automatik afskæres fra barselsdagpenge. 

Det må således være i samfundets interesse, at vores barsels-
regler ikke er indrettet på en måde, der strukturelt hæmmer 
lysten til iværksætteri, hvilket konkret kan ske ved følgende 
model:

Alle selvstændige, der kan dokumentere, at de i deres virk-
somhed har haft omsætning og/eller har haft investeringer 
i langsigtet drift (eksempelvis kan dokumentere, at de i det 
seneste år op til barslen har haft fradragsberettigede drifts-
udgifter), bevarer retten til barselsdagpenge uafhængigt af, 

18	 	Se	vejledning	til	selvstændige	på	Borger.dk.:	https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-selvstaendige

om virksomheden op til barselsperioden har haft overskud 
eller underskud.

3.4.4. Suspensation af forældelsesfrister hos 
Innovationsfonden
Hos Innovationsfonden kan man som iværksætter opnå 
finansielle investeringer og støtte til innovative iværksætte-
rideer forudsat, at man lever op til en række prædefinerede 
krav. Blandt Innovationsfondens iværksætterprogrammer 
findes følgende investeringsmuligheder:

• Helt nye innovative virksomheder (højst 3 år fra 
CVR-registrering)

• Virksomheder, der er godt i gang (min. DKK 2 mio. 
i omsætning eller tiltrukket ekstern kapital på mindst 
DKK 500.000), som nu ønsker at booste driften med 
ny innovation 

Begge krav er rimelige skæringspunkter for stiftere, der 
har hindringsfrie vilkår for vækst. Derimod kan de være 
svære at opfylde for stiftere, der i de første år efter virksom-
hedsetableringen skal på barsel eller vækster virksomhed 
parallelt med, at de drager omsorg for en småbørnsfamilie. 

Da kvinder som bekendt tager størstedelen af barslen i 
Danmark, udgør Innovationsfondens ellers rimelige skæ-
ringspunkter, hvad professor Nina Smith kalder ”statistisk 
diskrimination”, da de primært sætter en stopper for støt-
temuligheder til kvindelige iværksættere, der sideløbende 
med deres virksomhedsdrift også passer børn og familie.

Fra et samfundsmæssigt perspektiv bør der derfor stilles 
spørgsmål ved det hensigtsmæssige i at forskelsbehandle 
stiftere, der har børn kontra dem, der ikke har. Kvin-
deKompagniet foreslår på det grundlag, at det sikres, at 
statslige midler ikke diskriminerer iværksættere med børn, 
og at der i de offentlige støtteordninger – bl.a. hos Innova-
tionsfonden – indarbejdes dispensationsregler for iværk-
sættere, der har været på barsel under deres virksomheds 
opstart og af den grund har svært ved at opfylde de tids- og 
vækstmæssige krav, der opstilles for at få støtte. 

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-selvstaendige
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En analyse fra 2020 viser, at det i Norden kun var 2 % af 
de samlede investeringer fra venturefonde, der gik til virk-
somheder stiftet af kvinder.19 Også de statslige fonde har 
en markant overvægt mod mandlige iværksættere generelt i 
deres investeringsporteføljer.20 

Fra et samfundsmæssigt perspektiv er det vigtigt, at kvinde-
lige iværksættere har samme adgang til ekstern finansiering 
som mænd, og også at de søger om den på lige fod med 
mænd. Men da ingen af disse to ting er tilfældet i dag, 
anbefaler KvindeKompagniet følgende initiativer:

§ 4: Ændre Vækstfondens mandat
Ændre	Vækstfondens	mandat,	så	fonden	i	lighed	med	de	
største	globale	investorer	inddrager	diversitet	og	mangfol-
dighed	i	deres	investeringsstrategi.	

§ 5: Diversitetskvoter i offentlige 
udvælgelseskomiteer
For	at	undgå	såkaldte	affinity	bias	–	dvs.	risiko	for,	at	det	
offentlige	investerer	ud	fra	et	ensidigt	verdensbillede	–	an-
befales	det,	at	mindst	to	ud	af	fem	medlemmer	af	udvæl-
gelseskomitéer	i	statslige	investeringsfonde	repræsenterer	
følgende	diversitetsmarkører:	Køn,	alder,	seksualitet,	
etnicitet,	handicap.		

§ 6: Særlig statslig forsøgspulje målrettet kvinder
Oprette	en	særlig	statslig	forsøgspulje	til	krone-for-krone	at	
matche	investeringer	fra	kvindelige	Business	Angels.

§ 7: Implementering af ny Dansk Standard
Inddrage	den	kommende	Dansk	Standard	DS-5001	som	
grundlag	for	investeringsbeslutninger	fra	statslig	finansie-
ring.

19	 Nordic	Startup	Funding,	Unconventional	Ventures,	2020,	https://www.unconventional.vc/report/
20	 	Se	f.eks.	Kvindelige	hovedrolleindehavere	2018,	Vækstfonden,	https://vf.dk/media/1404/kvindelige-hovedrolleindehavere-2018.pdf
21	 	Se	Vækstfondens	hjemmeside	om	dens	formål	og	strategi:	https://vf.dk/formaal-og-strategi/		Se	Vækstfondens	hjemmeside	om	dens	formål	og	

strategi:	https://vf.dk/formaal-og-strategi/
22	 Se	vækstfondens	hjemmeside	om	dens	investeringspolitik:	https://vf.dk/samfundsansvar/ansvarlig-investor-og-laangiver/
23	 Se	Reuters:	“Goldman	escalates	diversity	push	at	portfolio	companies;	activists	want	more”,	10.	December	2020.

De enkelte forslag er nærmere uddybet i det følgende afsnit 
4.1. – 4.4.

4.1. Ændre Vækstfondens mandat
Vækstfonden er stiftet i 1992 og har som formål at ”udvæl-
ge og udvikle de virksomheder, Danmark ikke må gå glip 
af.” Til det formål har de tre pejlemærker, som de styrer 
efter: Innovationskraft, samfundsafkast og ansvarlighed.21 

Mens Vækstfonden har ansvarlighed som ét af sine over-
ordnede pejlemærker, arbejder fonden ikke med diversitet 
som en del af dens strategiske investeringspolitik.22 Til 
sammenligning spiller diversitet en stadig større strategisk 
betydning blandt de største globale investorer i markedet:

• BlackRock har bedt de porteføljeselskaber, der kun har 
få kvinder i bestyrelsen, redegøre for, hvorfor det er 
tilfældet. 

• Goldman Sachs har lanceret Launch with GS, som 
har til formål at øge kapitalkraften til bl.a. kvindelige 
iværksættere. Derudover arbejder de på, at også andre 
minoritetsgrupper bliver repræsenteret i bestyrelserne af 
deres porteføljeselskaber.23 

• Blackstones har igangsat et mentorprogram – Women’s 
Initiative – som skal bidrage til en ændring i deres 
rekrutteringsstrategi og sikre udviklingen af deres kvin-
delige ansattes fulde potentiale.

• EQT satte i 2020 sig som mål, at 65 pct. af alle deres 
ansættelser inden for investeringsområdet skulle være 
kvinder, og at kvinder skulle udpeges til mindst 25 pct. 
af bestyrelsesposterne i deres porteføljeselskaber. Deres 

4. ADGANG TIL 
FINANSIERING
”En mangelvare med økonomisk slagside”

https://www.unconventional.vc/report/
https://vf.dk/media/1404/kvindelige-hovedrolleindehavere-2018.pdf
https://vf.dk/formaal-og-strategi/
https://vf.dk/samfundsansvar/ansvarlig-investor-og-laangiver/
https://www.reuters.com/article/us-global-race-goldmansachs-exclusive/exclusive-goldman-escalates-diversity-push-at-portfolio-companies-activists-want-more-idUKKBN28K0EF
https://www.berlingske.dk/karriere/blackrock-vil-have-svar-paa-kvindemangel-i-bestyrelser
https://www.goldmansachs.com/our-commitments/diversity-and-inclusion/launch-with-gs/index.html
https://www.blackstone.com/careers/diversity-inclusion/
https://www.blackstone.com/careers/diversity-inclusion/
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overordnede mål er, at der på sigt skal skabes en balance 
mellem kønnene.24 

Fra et samfundsmæssigt perspektiv er det ønskeligt, at 
Vækstfondens ansvarlighedsagenda matcher de initiativer, 
som verdens største investorer arbejder med. Især på diver-
sitetsagendaen, hvor Vækstfonden for alvor kan udgøre den 
motor, som får hjulene i gang, og som Danmark har brug 
for. 

Derfor anbefales det, at man fra politisk side ændrer Vækst-
fondens mandat, så det tydeliggøres, at de som offentlig 
instans har en vigtig funktion som værdibærere af en 
mangfoldig iværksætterkultur. Konkret kan man overveje 
følgende:

• Indføre ”comply-and-explain-principper”, hvor Vækst-
fonden overfor Folketinget og offentligheden forpligtes 
til årligt at oplyse om andelen og størrelsen af deres in-
vesteringer i startups stiftet af kvinder og founder teams 
med flere køn, og hvad de gør for at løfte denne andel. 

• Indføre måltal for det underrepræsenterede køn, både 
hvad angår de virksomheder Vækstfonden investerer i, 
men også hos Vækstfonden selv i ledelsen, investerings- 
og udvælgelsesteams. Dette for at undgå affinity bias, 
dvs. en tendens til at primært at investere i emner, man 
i forvejen forstår godt og identificerer sig med.

Fra politisk side bør der være ambition om, at Vækstfonden 
i sin ansættelsespolitik, investeringspolitik og sin generel-
le kommunikation favner den mangfoldighed, som bør 
repræsentere dansk iværksætteri. 

4.2. Diversitetskvoter i offentlige 
udvælgelseskomiteer
Når man som iværksættervirksomhed søger om støtte, 
investering eller lånefinansiering fra statslige puljer – for 
eksempel fra Vækstfonden eller Innovationsfonden – gen-
nemgår man en vurderingsproces, hvor de ansatte for den 
pågældende pulje vurderer, om businesscasen er til stede for 
at støtte/finansiere/udlåne til iværksættervirksomheden. 

24	 Fra	Startup	til	Scaleup	2020,	Vækstfonden,	https://vf.dk/media/2331/startup-to-scaleup-2020-dk.pdf
25	 Se	f.eks.	How	Diverse	Leadership	Teams	Boost	Innovation.	Boston	Consulting	Group	2018
26	 Nordic	Startup	Funding,	Unconventional	Ventures,	2020

På grund af tilstedeværelsen af såkaldte affinity bias, dvs. 
tendensen til at vælge de kandidater, man forstår bedst 
eller identificerer sig mest med, er der høj risiko for, at et 
vurderingspanel eller en udvælgelseskomite, som består af 
en persongruppe med samme køn, faglighed og aldersgrup-
pe mv., vil træffe beslutninger, der repræsenterer en ensidig 
verdensforståelse og dermed også en ensidig forståelse af 
markedssituation, behovsanalyse og udviklingspotentiale 
mv. En række undersøgelser viser, at det ikke er vejen til 
optimal innovation eller investeringer.25 

Ligesom ansættelsesudvalg i disse år tilskyndes at repræsen-
tere mindst begge køn og gerne også andre diversitetsmar-
kører, bør der ligeledes stilles krav om, at vurderings- og 
udvælgelseskomiteerne i de statslige puljer afspejler en 
tilpas stor grad af mangfoldighed til, at risikoen for affinity 
bias sænkes betragteligt. Det kan gøres ved at stille krav om 
kvotering i udvælgelsen af panelerne. 

KvindeKompagniet anbefaler således, at der udstikkes krav 
til de statslige investeringsfonde om, at udvælgelseskomi-
teerne skal afspejle det omkringliggende samfund ved, at 
der skal indgå paneldeltagere med mindst to ud af disse 
fem følgende diversitetsmarkører: Køn, alder, seksualitet, 
etnicitet, handicap. 

4.3. Særlig statslig forsøgspulje målrettet 
kvinder
Som kvinde går den sikreste vej til ekstern finansiering 
via statslig funding, men alligevel er kun 6,9% af statslig 
funding på skandinavisk niveau til kvinder.26 

I Vækstfonden har man med succes søsat et produkt – 
European Angel Fund Denmark – der matcher særligt 
”godkendte” Business Angels’ investeringer, så de startups, 
der lykkes med at tiltrække investeringer fra disse udvalgte 
Business Angels, kan få fordoblet den risikovillige kapital i 
virksomheden.

Imidlertid er investormiljøet i Danmark fortsat i høj grad 
domineret af mænd, der har en tilbøjelighed til at inve-

https://vf.dk/media/2331/startup-to-scaleup-2020-dk.pdf
https://vf.dk/finansiering/eaf-denmark/
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stere i deres eget køn.27 Og da de Business Angels, der er 
godkendte i European Angel Fund Denmark primært er 
mænd, er der desværre en overvejende risiko for, at det 
offentliges investeringspolitik for startups resulterer i en 
slags selvforstærkende investeringsproblematik, hvor de 
godkendte mandlige Business Angels med en vis sandsyn-
lighed vil investere i mandlige iværksættere, der dermed er 
bedre rustet til at hente investeringskroner til sig i senere 
investeringsrunder.

Tilsvarende er det tre gange så sandsynligt, at kvindelige 
investorer vil investere i virksomheder ledet af kvinder28, 
men da der blandt de Business Angels, der er godkendt i 
Vækstfondens European Angel Fund Denmark ikke ses 
at være nogen kvinder, er der lille sandsynlighed for, at 
kvindelige iværksættere vil formå at hente investeringer via 
ordningen.

En måde at bryde den selvforstærkende cirkel, hvor det 
danske økosystem udvikler stærkere og stærkere mandlige 
iværksættere og investorer, er at afsætte midler til en særlig 
tidsbegrænset pulje, hvor man på forsøgsniveau bruger køn 
som kriterie for investerings-match. 

Forslaget kan virke kontroversielt, men principielt er det 
ikke anderledes end, når man fra politisk side prioriterer at 
investere midler i grøn omstilling. Her er det blot kvinder, 
man investerer i, og dermed også de kvindelige investorers 
investeringer man får til at ”række længere” og skabe værdi 
i flere virksomheder på én gang. 

4.4. Fokus på ny Dansk Standard for diversitet 
i statslige investeringer
I slutningen af 2021 introduceres DS-5001 – en ny, dansk 
såkaldt ledelsesstandard med konkrete redskaber til at sy-
stematisere arbejdet med ligestilling og diversitet i praksis, 
samt til at dokumentere egne indsatser og resultater. DS-
5001 skaber således grundlag for en offentligt tilgængelig 
målestok, som den enkelte virksomhed kan bruge til at 
måle og få certificeret sin evne til at agere på en måde, der 
fostrer inklusion og diversitet. 

27	 Nordic	Startup	Funding,	Unconventional	Ventures,	2020
28	 Nordic	Startup	Funding,	Unconventional	Ventures,	2020

Emner, som standarden forventes at forholde sig til, inklu-
derer bl.a. formel og uformel inddragelse og indflydelse i 
den pågældende organisation, tryghed og trivsel i organisa-
tionen, samt medarbejdernes livsfaser – alle emner, der også 
er relevante at forholde sig til i forhold til iværksætteri og 
investeringscases.
 
For at skabe et velfunderet bagtæppe til vurdering af 
investorers og virksomheders evner og succes med diver-
sitetsagendaen, foreslås det derfor, at statslige instanser, 
der bidrager med finansieringsløsninger, stiller krav om, at 
investorer, der får statslig medfinansiering i deres investe-
ringer, lever op til denne standard, for at medfinansiering 
kan komme på tale.

https://vf.dk/for-fonde-og-business-angels/for-business-angels/oversigt-eaf-denmark/
https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/ledelsessystemer/ligestilling-og-diversitet
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Mange kvinder angiver manglen på viden om vigtige iværk-
sætteremner som skalering og exitstrategi som en hindring 
for at kaste sig ud i ambitiøst iværksætteri. Derudover sav-
ner de generelt uddannelsestilbud, viden og netværk, hvor 
de kan hente støtte og bistand til iværksætteriet. Samtidig 
kan netværket være døråbneren til fremtidige investeringer.

Mange kvinder angiver manglen på viden om vigtige iværk-
sætteremner som skalering og exitstrategi som en hindring 
for at kaste sig ud i ambitiøst iværksætteri. Mangel på de 
– ifølge kvinderne selv – rette kompetencer viser en analyse 
er en af de primære årsager til, at kvinder inden for en 
treårig tidshorisont ikke forventer at etablere virksomhed.29 
En anden årsag er bekymringen over love og regler, man 
som iværksætter skal kende og overholde. 

Øget viden om iværksætteri ”som disciplin”, og hvad det 
kræver såvel formelt som kompetencemæssigt vil kunne 
nedbryde nogle af disse barrierer. 

Samme analyse påviser også, at andelen af kvinder, der 
vælger at gå iværksætter-vejen er markant lavere i Danmark 
end OECD-gennemsnittet. 

Mange kvinder savner generelt uddannelsestilbud, viden og 
netværk, hvor de kan hente støtte og bistand til iværk-
sætteriet. Kvinder har ikke en historik for at organisere 
sig på samme måde som mandlige iværksættere, og der er 
omkring de kvindelige iværksættere endnu ikke opstået et 
egentligt økosystem, som kan føre til større netværk, som 
igen kan føre til flere investeringer, højere ambitioner og 
øgede skaleringsmuligheder.  

29	 Dansk	Erhverv,	Danske	kvinders	iværksætteraktivitet	er	blandt	de	laveste	i	OECD	(2020):	https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/
dokumenter/01-analyser/analysenotater-2020/35-danske-kvinders-ivarksatteraktivitet-er-blandt-de-laveste-i-oecd.pdf

På den baggrund anbefaler KvindeKompagniet følgende:  

§ 8: Iværksætteri på skoleskemaet
For	at	skabe	bred	bevidsthed	om,	at	iværksætteri	er	en	
farbar	karrierevej	for	alle,	anbefaler	vi,	at	man	sætter	
iværksætteri	på	skoleskemaet	så	tidligt	som	muligt.	Det	er	
centralt,	at	undervisningen	understøtter	udbredelsen	af	
rollemodeller	og	bidrager	til	en	mangfoldig	iværksætterifor-
tælling,	jf.	§§	1	og	2.

§ 9: Mentorordninger via Vækstfonden og 
Innovationsfonden
I	dag	har	investorer	og	iværksættere	et	stort	fokus	på	at	
hjælpe	den	næste	generation	af	iværksættere	og	investorer	
uanset	køn,	men	hvis	vi	som	samfund	ønsker	flere	kvindeli-
ge	iværksættere	og	investorer	og	dermed	at	få	alle	talenter	
i	spil,	anbefales	det,	at	de	offentlige	fonde	–	Innovations-
fonden	og	Vækstfonden	-	aktiverer	deres	netværk	til	at	
stifte	mentorordninger	for	netop	disse	grupper.

§ 10: Særlig støtte til uddannelses-, viden- og 
netværksaktiviteter
Vi	anbefaler,	at	der	afsættes	midler	til	at	støtte	initiativer,	
der	gør	en	særlig	indsats	for	at	få	flere	kvindelige	iværk-
sættere,	hvad	enten	de	tager	afsæt	i	at	uddanne	kvinder	i	
entreprenørskab,	bidrager	med	viden	indenfor	emnet	eller	
understøtter	netværks-	og	mentorordninger.	

Behovet	skal	ses	i	lyset	af,	at	hverken	offentlige	eller	private	
fonde	arbejder	med	eller	støtter	en	diversitetsagenda	
indenfor	iværksætteri,	og	at	der	derfor	generelt	mangler	en	
bro	af	uddannelses-,	viden-	og	netværksaktiviteter	på	tværs	
af	landet.	Hvis	man	derfor	ønsker	flere	kvindelige	iværksæt-
tere,	må	der	politisk	afsættes	midler	til	dette	arbejde.

5. NETVÆRK, VIDEN OG 
UDDANNELSE
”Welcome to the (old) boys club”

https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-2020/35-dan
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-2020/35-dan
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I november 2020 deltog erhvervsminister Simon Kollerup 
i en debat i KvindeKompagniet Special under overskrif-
ten ”Iværksætteri & barsel”. I panelet sad også founder 
Frederikke Antonie Schmidt fra skodesign-virksomheden 
Roccamore, som lagde butikslokale til debatten, der blev 
overværet af en udvalgt skare af iværksætterkvinder. I de-
batten efterlyste erhvervsministeren konkrete idéer og gode 
input fra iværksættermiljøet til blandt andet de nødvendige 
strukturelle ændringer på området.

Dokumentet her er KvindeKompagniets bud på disse idéer 
og input, hvor især de strukturelle barrierer adresseres i 3. 

Barsel og familiestiftelse samt 4. Adgang til finansiering. 
Vi mener dog også, det er vigtigt at have fokus på kultur-
ændrende tiltag, hvilket er baggrunden for forslagene i 
1. Rollemodeller, 2. Narrativ og kommunikation samt 5. 
Netværk, viden og uddannelse. 

Anbefalingerne her tager sit udspring i KvindeKompagni-
ets møde med kvindelige iværksættere i forbindelse med 
foreningens arbejde med medieproduktion, netværksaktivi-
tet og dialog med aktører på området samt i den viden og 
de erfaringer, som KvindeKompagniets initiativtagere og 
Roccamores founder selv har gjort sig.

AFRUNDING

KvindeKompagniet	Special:	”Iværksætteri	og	Barsel”	
hos	Roccamore,	19.	november	2020

https://www.kvindekompagniet.org/
https://www.kvindekompagniet.org/
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Bag KvindeKompagniet står:

Executive producer Josefine Volqvartz, Inspire Film

Diversitetskonsulent Lisbeth Odgaard Madsen, Potential Company

Kommunikationsrådgiver Anne-Mette Bro Jöhncke, CommAgain

Strategikonsulent Henriette Kinnunen, Kinnunen

KvindeKompagniet	er	et	almennyttigt	initiativ,	
der	har	som	ambition	at	øge	andelen	af	 
kvindelige	iværksættere	i	Danmark.

Bag Roccamore står:

Frederikke Antonie Schmidt


