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Kvinders repræsentation i hovedroller i virksomheder finansieret 
af Vækstfonden
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Andelen af kvinder i udvalgte hovedroller varierer 
fra 10 pct. til 17 pct.

Rolle Antal af rollen
Andel kvinder i 

rollen

Direktør 3.145 11%

Bestyrelsesformand 1.065 10%

Bestyrelsesmedlem 3.439 13%

Reel ejer 3.687 16%

Stifter 1.715 16%

Interessent 1.071 17%

Kilde: Lasso X og Vækstfonden

Metode og forklaringer:

Igennem Lasso X er der indhentet navne og roller på 
nøglepersoner for virksomheder, der 

• har fået finansiering af Vækstfonden siden år 2000 
• fortsat er aktive

Enkeltpersoner med flere angivne roller i en enkelt virksomhed 
tælles med i samtlige roller, vedkommende indgår i.

Opgørelsen reflekterer den, på nuværende tidspunkt, angivne 
repræsentation i virksomhederne – ikke nødvendigvis 
tidspunktet for finansieringen.

Reel ejer: Person, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer 
mere end 25 pct. af virksomheden, eller som udøver kontrol ved 
hjælp af andre midler.

Interessent: Ejer af enkeltmandsvirksomhed.

Kvinders repræsentation i udvalgte hovedroller i virksomheder 
finansieret af Vækstfonden
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Rolle
Lånefinansierede 

virksomheder
Egenkapitalfinansierede 

virksomheder

Antal af 
rollen

Andel 
kvinder i 

rollen

Antal af 
rollen

Andel 
kvinder i 

rollen

Direktør 2.950 11% 221 4%

Bestyrelsesformand 946 11% 135 1%

Bestyrelsesmedlem 3.029 14% 445 6%

Reel ejer 3.549 16% 132 11%

Stifter 1.637 17% 87 5%

Interessent 1.071 17%

Andelen af kvinder er mindre i 
egenkapitalfinansierede virksomheder 

Kilde: Lasso X og Vækstfonden

Metode og forklaringer:

Data for lånefinansierede virksomheder indeholder fortsat 
aktive virksomheder finansieret ved lånefinansiering siden 
år 2000.

Data for egenkapitalfinansierede virksomheder indeholder 
fortsat aktive virksomheder finansieret ved 
egenkapitalfinansiering fra 2010 til og med 2016.

Kvinders repræsentation i udvalgte hovedroller i virksomheder 
finansieret af Vækstfonden, opdelt på finansieringstype
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Rolle
Lånefinansierede 

virksomheder
Egenkapitalfinansierede 

virksomheder

Antal af 
rollen

Andel 
kvinder i 

rollen

Antal af 
rollen

Andel 
kvinder i 

rollen

Direktør 253 11% 448 7%

Bestyrelsesformand 111 8% 189 5%

Bestyrelsesmedlem 318 11% 614 7%

Reel ejer 325 15% 436 12%

Stifter 151 24% 186 9%

Interessent 50 6%

Kilde: Lasso X og Vækstfonden

Kvinders repræsentation i udvalgte hovedroller i virksomheder, 
Vækstfonden har valgt ikke at finansiere

Kommentar:

Det tyder altså på, at den skæve kønsfordeling primært er et 
spørgsmål om efterspørgsel. Virksomheder med kvinder i 
hovedroller efterspørger generelt sjældnere finansiering.

Metode og forklaringer:

Der indgår kun virksomheder, der fortsat er aktive.

Egenkapitalfinansierede virksomheder dækker kun 
virksomheder, der er blevet afvist hos Vækstfondens afdeling 
for direkte investeringer, VF Venture.

Kønsfordelingen er dog stort set den samme i de 
virksomheder, Vækstfonden har valgt ikke at finansiere
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Hvad karakteriserer de virksomheder, hvor 
kvinder optræder i hovedroller?
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Branche
Mandlige 

repræsentationer i 
hovedroller

Computerprogrammering 513

Konsulentbistand vedr. 
informationsteknologi

298

Avl af malkekvæg 248

Anden udgivelse af software 237

Virksomhedsrådgivning og anden 
rådgivning om driftsledelse

210

Branche
Kvindelige

repræsentationer i 
hovedroller

Tøjforretninger 61

Restauranter 40

Virksomhedsrådgivning og anden 
rådgivning om driftsledelse

33

Engroshandel med beklædning 31

Hoteller 27

Top 5 brancher: Kvindelige repræsentationer
i virksomheder finansieret af Vækstfonden

Kvinder er mest aktive i tøjforretninger, restauranter 
mv., mens mænd er mest aktive i ICT-virksomheder 

Kilde: Lasso X og Vækstfonden

Top 5 brancher: Mandlige repræsentationer
i virksomheder finansieret af Vækstfonden
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Kvinder forekommer relativt oftere i hovedroller i mindre 
virksomheder

Kilde: Lasso X og Vækstfonden

Ansatte i virksomheden Antal hovedroller Andel kvinder i hovedroller

0-1 1.486 17%

2-4 2.097 16%

5-9 2.428 14%

10-19 2.472 14%

20-49 2.324 11%

>49 1.082 9%

Kvinders repræsentation i hovedroller afhængigt af antal ansatte i virksomheden
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Kvinder får generelt mindre finansiering sammenlignet 
med mænd i tilsvarende roller…
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Kilde: Lasso X og Vækstfonden

Median finansieringsbeløb afhængigt af rolle og køn
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... dette skyldes dog formentligt i nogen grad valg 
af branche…
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Kommentar:

Som det fremgår af figuren, er 
finansieringsbeløbene generelt større til 
virksomheder inden for bl.a. ICT brancher, og 
landbrug. Jævnfør slide 7 besidder mænd 
oftere hovedroller inden for disse brancher 
relativt til de andre undersøgte brancher, som 
på slide 7 viste sig at være dem, hvor kvinder 
oftest forekommer i hovedroller.

Dette driver givetvis en stor del af forskellen i 
finansieringsbeløbene afhængigt af køn, som 
blev observeret på slide 9.

Median finansieringsbeløb afhængigt af branche
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… og virksomhedernes størrelse
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Kilde: Lasso X og Vækstfonden

Kommentar:

Som det fremgår af figuren, finansieres 
virksomhederne generelt med større beløb, des 
større de er, målt på antal ansatte.

Da kvinder, jævnfør slide 8, er relativt oftere 
repræsenterede i hovedroller, des mindre 
virksomhederne er, er dette givetvis også med til 
at drive en del af forskellen i finansieringsbeløb 
afhængigt af køn på slide 9.

Median finansieringsbeløb afhængigt af antal ansatte
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Repræsentationen af kvinder blandt 
danske business angels
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Jævnfør registeranalysen 2018 er ca. 14 pct. af de 
4.600 danske business angels kvinder

14%

86%

Kønsfordeling blandt danske business angels

Kvindelige business angels Mandlige business angels

Kilde: Lasso X og Vækstfonden
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Mandlige business angels investerer relativt mere 
inden for bl.a. ICT

¹Den store andel af kvindelige investeringer inden for dækservice er drevet af en enkelt investor
Kilde: Lasso X og Vækstfonden

Branche
Andel af alle 

investeringer

Computerprogrammering 3,6%

Opførelse af bygninger 2,7%

Konsulentbistand vedr. 
informationsteknologi

2,6%

Gennemførelse af byggeprojekter 2,1%

Virksomhedsrådgivning og anden 
rådgivning om driftsledelse

2,1%

Top 5 brancher: Mandlige business angels

Branche
Andel af alle 

investeringer

Opførelse af bygninger 3,1%

Tøjforretninger 2,6%

Gennemførelse af byggeprojekter 2,4%

Dækservice¹ 2,2%

Hoteller 2,2%

Top 5 brancher: Kvindelige business angels




	Kvindelige hovedrolleindehavere
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15

