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1.

Sammenfatning og konklusion
Reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen af de største virksomheder i
Danmark fremgår af selskabsloven og trådte i kraft den 1. april 2013. Reglerne har til
hensigt at få en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen ved at stille krav
om, at virksomhederne fastsætter et måltal for den øverste ledelse og politikker for de
øvrige ledelsesniveauer.
Bemærkningerne til loven forudsætter en årlig opfølgning på de nye regler samt en evaluering af reglerne efter 3-4 år med henblik på at vurdere, om reglerne har medført re1
elle fremskridt i andelen af kvinder i ledelse. COWI gennemførte i 2014 – på vegne af

Erhvervsstyrelsen – den første opfølgning på de nye regler med henblik på at undersøge, om virksomhederne i overensstemmelse med reglerne havde opstillet måltal og politikker.
Denne rapport er den anden opfølgning på reglerne om den kønsmæssige sammensætning. Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Deloitte foretaget en undersøgelse af
en række virksomheders afrapporteringer om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen for regnskabsåret 2014.
Erhvervsstyrelsen kan på baggrund af årets undersøgelse konstatere en stigning i antal
virksomheder, der har fastsat et måltal. Der er således 79 pct., der har fastsat måltal for
den øverste ledelse (mod 73 pct. sidste år). I forlængelse heraf kan det desuden konstateres, at det gennemsnitlige måltal stiger fra 25 pct. til 27 pct. Der er 14 pct., der ikke
har opstillet et måltal. 7 pct. af virksomhederne har ikke fastsat et måltal som følge af
en ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen.
I relation til politikker ses en lille stigning i forhold til sidste år, idet 51 pct. i år har oplyst
om politikker for det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer (mod 50
pct. sidste år). Der kan igen i år konstateres store udfordringer i afrapporteringen om
politikkerne, og kun en meget lille andel af virksomhederne afrapporterer i overensstemmelse med reglerne. Det er værd at bemærke, at undersøgelsen viser, at 17 pct. af
virksomhederne har opnået en ligelig fordeling af kvinder og mænd i den øvrige ledel1

Rapporten fra regnskabsåret 2013 kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/rapport-om-koensmaessig-sammensaetning-afledelsen-2013_0.pdf
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se, hvilket må tages som et udtryk for, at kvinderne er i højere grad er repræsenteret på
de lavere ledelseslag, og at fødekæden til bestyrelsesposterne således er under udvikling.
Det er positivt at kunne konstatere en stigning i antal virksomheder med en ligelig fordeling af kvinder og mænd. Der er således 25 pct. af virksomhederne, der haren ligelig
kønsfordeling i bestyrelsen. I forhold til de øvrige ledelsesniveauer har 17 pct. af virksomhederne anført at have en ligelig kønsfordeling.
I forhold til den aktuelle andel af kvinder i det øverste ledelsesorgan, som gennemsnitligt ligger på 13 pct., må det konstateres, at der i 92 af de undersøgte 170 virksomheder – svarende til 54 pct. – ikke er én eneste kvinde repræsenteret i det øverste ledelsesorgan.
Som det fremgår, viser undersøgelsen visse fremskridt i forhold til sidste års undersøgelse. Der er dog for mange virksomheder, der ikke følger reglerne. Styrelsen vil derfor følge op på dette problem ved at lade forholdet indgå i den almindelige regnskabskontrol.
Det er endvidere styrelsens vurdering, at for mange virksomheder ikke er ambitiøse nok
i deres arbejde med at få en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd. Styrelsen derfor
igangsætte en kvalitativ undersøgelse af området, som vil ske i samarbejde med relevante interessenter med henblik på at afklare barriererne for, hvorfor udviklingen går så
langsomt samt udtænke supplerende initiativer, der kan bidrage til udviklingen.
Styrelsen vil desuden umiddelbart efter offentliggørelsen af denne rapport foretage en
tilretning af styrelsens ”vejledning om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen og for afrapportering herom – i praksis”.
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2.
2.1

Metode og baggrund
Datagrundlag
Erhvervsstyrelsens rapport om virksomhedernes redegørelse for det underrepræsenterede køn baseres – som i 2014 – på en stikprøve blandt de ca. 1.200 største danske virksomheder, der er omfattet af reglerne om måltal og politikker for den kønsmæssige
sammensætning af ledelsen.
I dette års undersøgelse indgår 170 virksomheder, der fordeler sig således:
•

113 ”store” virksomheder

•

57 virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, hvoraf 9 selskaber
er statslige aktieselskaber

Ved ”store” virksomheder forstås virksomheder, der overskrider to af følgende kriterier i
to på hinanden følgende regnskabsår:
1) En balancesum på 143 mio. kr.,
2) en nettoomsætning på 286 mio. kr. og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.
Store virksomheder aflægger årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse C.
Statslige aktieselskaber og virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller
andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land er omfattet af regnskabsklasse D.
2

Der er den 1. juni 2015 vedtaget en ændring af årsregnskabsloven , der bl.a. forhøjer
størrelsesgrænserne for små og mellemstore virksomheder. Denne ændring har også
betydning for virksomheder, der er omfattet af regler om måltal og politikker, idet størrelsesgrænserne for, hvornår en virksomhed anses for ”stor” ændres. Selskabsloven
m.fl. blev derfor ændret tilsvarende ved samme lovændring, så størrelsesgrænserne følger størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven.

2

Lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskaber og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og
af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)
4
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For regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller derefter, gælder det således, at
”store” virksomheder er virksomheder, der overskrider to af følgende kriterier i to på
hinanden følgende regnskabsår:
1) en balancesum på 156 mio. kr.
2) en nettoomsætning på 313 mio. kr.
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.
Erhvervsstyrelsen vurderer umiddelbart, at ca. 350 virksomheder vil skifte status fra
”stor” til ”mellemstor”, hvilket medfører en reduktion i antallet af virksomheder, der er
omfattet af nærværende regler.
2.1.1 Udvælgelsen
COWI udarbejdede – på vegne af Erhvervsstyrelsen – som nævnt den første rapport om
virksomhedernes redegørelse for det underrepræsenterede køn i 2014 (for regnskabsåret 2013). Til brug for undersøgelsen udtog COWI stikprøvevis 170 virksomheder.
Erhvervsstyrelsen har i årets undersøgelse valgt at tage udgangspunkt i de samme virksomheder, som indgik i sidste års undersøgelse for at kunne følge en udvikling i den
samme gruppe af virksomheder. Der er imidlertid foretaget en række justeringer bl.a.
som følge af, at enkelte virksomheder siden 2014 er opløst eller ikke længere anses som
værende ”store”. Endvidere indeholder undersøgelsen samtlige statslige aktieselskaber.
2.1.2. Dataindsamling
Til brug for årets undersøgelse og denne rapport har Erhvervsstyrelsen indgået aftale
med Deloitte om at forestå dataindsamlingen.
Deloitte har med udgangspunkt i den udvalgte stikprøve fra 2014 foretaget en gennemgang af virksomhedernes redegørelser for regnskabsåret 2014. Der er taget udgangspunkt i ledelsesberetningerne i virksomhedernes årsrapporter samt de redegørelser og supplerende beretninger, som i henhold til nærmere regler herom kan placeres
på virksomhedens hjemmeside med henvisning hertil i ledelsesberetningen4. I det omfang oplysningerne ikke er fundet i ledelsesberetningen, er oplysningerne søgt fundet
andre steder i årsrapporten.
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Virksomhederne kan desuden vælge at lade de nye grænseværdier finde anvendelse for regnskabsår, der
slutter den 31. december 2015 eller senere, hvis det sker systematisk og konsekvent.
4
Bekendtgørelse nr. 761 af 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for
samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.
5

Henviser et datterselskab til moderselskabets afrapportering, er det moderselskabets redegørelse, der indgår i undersøgelsen.
Erhvervsstyrelsen har bearbejdet det datagrundlag, som Deloitte har leveret, og derefter
foretaget en analyse af resultaterne. Analysen præsenteres i nærværende rapport.
2.2.

Lovgrundlag
De største virksomheder i Danmark er som nævnt omfattet af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom. Reglerne følger af § 139 a i selskabsloven, § 18 a i lov om erhvervsdrivende virksomheder, §
41 i lov om erhvervsdrivende fonde og en række finansielle love. Afrapporteringsforpligtelsen følger af årsregnskabslovens § 99 b.
Reglerne har til formål at få en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i topledelsen
af de største virksomheder i Danmark. Det følger således, at:
•

det øverste ledelsesorgan skal fastsætte et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan,

•

det centrale ledelsesorgan skal udarbejde en politik for at øge andelen af det
underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, og

•

virksomheden skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal,
herunder hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning, og for politikken i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten.

I relation til måltalsforpligtelsen bemærkes det, at der ikke er tale om en lovfastsat kvote, og at reglerne således er fleksible i den forstand, at virksomhederne er frie til at fastsætte det måltal, der findes passende for den pågældende virksomhed under hensynstagen til virksomhedens nærmere forhold, branche, m.v. Styrelsen bemærker i den forbindelse, at reglerne har til hensigt at skabe en reel fremgang i andelen af kvinder i de
største danske virksomheder. Som følge heraf er det afgørende, at virksomhederne
fastsætter måltal, der er både ambitiøse og realistiske.
Ligestillingsloven indeholder regler om ligestilling af mænd og kvinder, herunder lige
muligheder og indflydelse i samfundet og finder anvendelse inden for den offentlige
forvaltning. Loven indeholder også regler om måltal og politikker, der bl.a. finder anvendelse på statslige aktieselskaber. Statslige aktieselskaber er i udgangspunkt reguleret
af selskabsloven og er dermed omfattet af selskabslovens krav om fastsættelse af et
6

måltal for det øverste ledelsesorgan. Statslige aktieselskaber er som følge heraf omfattet af to regelsæt i relation til fastsættelse af et måltal for den øverste ledelse. Det følger
således af ligestillingslovens § 11, stk. 2, at statslige aktieselskaber bør have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd i det øverste ledelsesorgan. Ved en afbalanceret sammensætning forstås i praksis 1/3 af hvert køn i forhold til en 40/60 pct. fordeling, som er udtryk for en ligelig fordeling af kvinder og mænd i henhold til lovbemærkningerne til selskabslovens § 139 a. Statslige aktieselskaber skal således sigte mod
en 40/60- eller 1/3-målsætning.
Virksomhederne er ikke forpligtede til at opstille måltal eller politikker, hvis de allerede
har en ligelig fordeling af kvinder og mænd (40/60 pct. (eller 1/3 for statslige aktieselskaber)) i det øverste ledelsesorgan og/eller de øvrige ledelsesniveauer. I så fald er det
tilstrækkeligt at oplyse om den ligelige fordeling i ledelsesberetningen i årsrapporten.
Kravet om afrapportering følger af årsregnskabslovens § 99 b, hvoraf det fremgår, at
store virksomheder skal redegøre for status for opfyldelsen af det fastsatte måltal, herunder hvorfor virksomheden i givet fald ikke har opnået målsætningen. Endvidere skal
virksomhederne redegøre for deres politikker.
Det følger endvidere, at har virksomheden ikke en underrepræsentation i ledelsen, er
det tilstrækkeligt at redegøre herfor i ledelsesberetningen. Afrapporteringen tager udgangspunkt i reglerne for redegørelse for samfundsansvar (årsregnskabslovens § 99 a) –
og redegørelsen om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen kan således gives i ledelsesberetningen, i en supplerende beretning til årsrapporten
(med henvisning hertil i ledelsesberetningen) eller på virksomhedens hjemmeside (med
henvisning hertil i ledelsesberetningen).
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3.

Undersøgelse af virksomhedernes redegørelser
Nedenstående er en sammenfatning af det tilvejebragte datagrundlag. Det skal bemærkes, at sammenfatningen er udtryk for en kvantificering af en række kvalitative data i
virksomhedernes redegørelser.
Undersøgelsen tager som nævnt udgangspunkt i 170 virksomheders redegørelser for
den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. 1/3 af de undersøgte virksomheder aflægger regnskab efter regnskabsklasse D, og 2/3 af virksomhederne aflægger regnskab
efter regnskabsklasse C.
Tabel 4-1 – regnskabsklasse fordeling

Antal

Andel

C – ”Store virksomheder”

113

66,5 %

57

33,5 %

170

100 %

D – "Statslige aktieselskaber og virksomheder, som har ejerandele,
gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et
reguleret marked i et EU-/EØS-land"
I alt

Af de virksomheder, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse D, er 9 selskaber
statslige aktieselskaber.
3.1.

Måltal
Sidste års undersøgelse – for regnskabsåret 2013 – viste, at 73 pct. af virksomhederne
havde opstillet et måltal for den øverste ledelse og 2 pct. af virksomhederne havde oplyst om en ligelig fordeling. Af de virksomheder, der havde opstillet måltal, havde 65
pct. redegjort for opfyldelsen heraf. Det gennemsnitlige måltal lå på 25 pct. inden for
en 4-årig periode.
I forhold til årets undersøgelse skal styrelsen indledningsvist bemærke, at afrapportering
om måltal for det øverste ledelsesorgan skal omfatte samtlige følgende oplysninger:
•

det opstillede måltal og en tidshorisont inden for hvilken virksomheden forventer at
opfylde dette,

•

oplysning om fordelingen mellem kvinder og mænd i den aktuelle sammensætning
af det øverste ledelsesorgan (fsva. de generalforsamlingsvalgte medlemmer),

•

oplysning om det opstillede måltal er nået eller ej. I fald måltallet ikke er nået, skal
virksomheden redegøre herfor.
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Årets resultat og overvejelser
Undersøgelsen i år viser, at ca. 79 pct. af virksomhederne har opstillet et måltal for det
øverste ledelsesorgan. I hovedparten af de gennemgåede virksomheder er det øverste
ledelsesorgan en bestyrelse. Der er enkelte selskaber, der har et tilsynsråd som det øverste ledelsesorgan.
Undersøgelsen viser således en væsentlig forbedring i forhold til sidste års undersøgelse,
idet der er 6 pct. flere virksomheder, der har opstillet et måltal for den øverste ledelse.
Ambitionsniveauet for måltallet er også højere i år, idet gennemsnittet af de fastsatte
måltal er steget fra 25 pct. til 27 pct.
Det gennemsnitlige tidspunkt for opfyldelse af det fastsatte måltal er år 2017. Dette er i
overensstemmelse med den 4-årige tidsangivelse, som blev oplyst i forbindelse med den
første afrapportering om måltal for regnskabsåret 2013.

Tabel 4-2 - Hvorvidt virksomheden i sin redegørelse
har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan

2013

2014

Virksomheden har opstillet måltal

73 %
(124)

79 %
(134)

Virksomheden har ikke opstillet måltal

25 %
(42)

14 %
(24)

Ligelig fordeling i det øverste ledelsesorgan

2%
(4)

7%
(12)

Det følger af selskabsloven, at et datterselskab kan udlade at opstille et måltal for det
øverste ledelsesorgan, hvis moderselskabet opstiller et måltal for den samlede koncern,
dvs. for samtlige datterselskaber inkl. selskaber, der ikke er ”store”. Styrelsen har konstateret, at der er flere datterselskaber, der i sin afrapportering oplyser, at måltal for det
pågældende selskab fremgår af moderselskabets afrapportering. Det kan imidlertid
konstateres, at der er flere tilfælde, hvor moderselskaberne ikke lever op kravene, idet
moderselskaberne i overvejende grad alene opstiller måltal for sit eget øverste ledelsesorgan og dermed ikke for samtlige datterselskaber i koncernen. Som følge heraf lever
datterselskabet ikke op til kravene, idet moderselskabet ikke i overensstemmelse med
reglerne har fastsat måltal for samtlige datterselskaber. Styrelsen skal derfor opfordre
9

til, at selskaberne er opmærksom på de særlige regler for koncerner, hvis forpligtelsen
til at opstille måltal overføres fra datterselskabet til moderselskabet.
Som det fremgår af tabel 4-2, er der 14 pct. af virksomhederne, der ikke har opstillet et
måltal for den øverste ledelse. Manglende fastsættelse af måltal kan skyldes flere forhold – f.eks. at virksomheden har opnået en ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen, virksomheden er under afvikling m.v.
Virksomhederne har i år givet nedenstående begrundelser for ikke at opstille måltal:

Tabel 4-3 Begrundelser for manglende måltal
Ingen begrundelse

38 %
(9)

Oplyst at modervirksomheden fastsætter måltal men ikke muligt at
finde oplysninger herom

25 %
(6)

Ikke hensigtsmæssigt med måltal pga. ledelsesmodel eller branche
Initiativer under udarbejdelse eller løbende vurdering
Misforståelse af reglerne
Under afvikling
Ingen indflydelse på valg af bestyrelsesmedlemmer

13 %
(3)
13 %
(3)
4%
(1)
4%
(1)
4%
(1)

Der er som nævnt ovenfor – i tabel 4-2 – 14 pct. af virksomhederne, der ikke har opstillet et måltal for det øverste ledelsesorgan. Virksomhederne er alene undtaget fra forpligtelsen til at fastsætte et måltal, hvis virksomheden har en ligelig fordeling af mænd
og kvinder i bestyrelsen.
Erhvervsstyrelsen bemærker i forlængelse heraf, at virksomhederne ikke altid selv oplyser, at der er en ligelig fordeling i det øverste ledelsesorgan. I tilfælde af, at styrelsen har
konstateret en ligelig fordeling ved gennemsyn af den aktuelle fordeling af mænd og
kvinder i det øverste ledelsesorgan, er det statistisk medtaget som en ligelig fordeling,
idet det dog understreges, at virksomheder, der har opnået en ligelig fordeling af
mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan, skal oplyse specifikt herom i sin afrapportering, jf. årsregnskabslovens § 99 b, stk. 4.
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Styrelsen bemærker særligt, at en række virksomheder begrunder det manglende måltal med det faktum, at virksomheden befinder sig i en mandsdomineret branche, og at
der mangler kvindelige kandidater til posterne. Hertil skal styrelsen anføre, at det faktum, at virksomheden opererer i en mandsdomineret branche, ikke berettiger, at der ikke opstilles et måltal for det øverste ledelsesorgan. Virksomheder, der opererer i en
mandsdomineret branche, skal således ud fra de konkrete forhold fastsætte et for virksomheden ambitiøst og realistisk måltal og i givet fald redegøre for, hvorfor målsætningen ikke er opnået.
Gennemsnittet af de fastsatte måltal i år er som nævnt steget fra 25 pct. til 27 pct. Erhvervsstyrelsen er positiv over at kunne konstatere en stigning i de fastsatte måltal, men
noterer sig alligevel, at en stor del af de fastsatte måltal ligger i den lave ende – dvs. 25
pct. eller under. Der er således 79 virksomheder ud af 134, der har fastsat et måltal til
25 pct. eller derunder. 55 virksomheder har fastsat et måltal, der ligger over 25 pct.
Status for opfyldelse af det opstillede måltal
Som nævnt har 79 pct. (134) af de undersøgte virksomheder opstillet et måltal for det
øverste ledelsesorgan. Den gennemsnitlige tidshorisont for opfyldelse heraf er år 2017.
19 pct. af virksomhederne har oplyst, at de har nået det opstillede måltal. Det betyder,
at 81 pct. af virksomhederne endnu ikke har opfyldt det opstillede måltal. Det følger af
årsregnskabslovens § 99 b, at der i afrapporteringen skal oplyses om status for det opstillede måltal, herunder hvorfor måltallet endnu ikke er opfyldt. Ved gennemgang af
årsrapporterne har styrelsen konstateret, at hovedparten af virksomhederne ikke anfører en begrundelse. Herudover anfører virksomhederne, at de opererer i en mandsdomineret branche, og at der ikke er tilstrækkelig med kvindelige kandidater til posterne.

Tabel 4-4 Oplysning om status for opfyldelse af måltal
Virksomheden har nået det opstillede måltal
Virksomheden har ikke nået det opstillede måltal
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19 %
(26)
81 %
(108)

3.1.2. Statslige aktieselskaber
De statslige aktieselskaber er som nævnt både omfattet af selskabsloven og ligestillingsloven i relation til kravet om måltal. Ligestillingsloven anfører, at bestyrelser eller andre
kollektive ledelsesorganer i statslige virksomheder bør have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Ved en afbalanceret sammensætning forstås mindst 1/3
af hvert køn. De statslige aktieselskaber er således omfattet af to regelsæt vedrørende
den kønsmæssige sammensætning af den øverste ledelse. Ved fastsættelsen af måltal
bør selskabet sigte mod henholdsvis en 40/60 eller en 1/3-målsætning.
De statslige aktieselskaber afrapporterer om måltal og politikker efter reglerne i årsregnskabslovens § 99 b.
Der indgår 9 statslige aktieselskaber i styrelsens undersøgelse. De statslige aktieselskaber indgår i det samlede resultat, men som følge af den særlige regulering er det relevant at kigge nærmere på disse virksomheder, og hvordan de har indrettet sig i forhold
til lovkravene, særligt i forhold til fastsættelse af måltal for bestyrelsen.
Styrelsens gennemgang af de 9 statslige aktieselskabers redegørelser viser, at 5 ud af 9
selskaber – svarende til 56 pct. – har opstillet et måltal for bestyrelsen. Gennemsnittet
af de fastsatte måltal er 34 pct. 3 selskaber har ikke opstillet et måltal, idet bestyrelsen
har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen – for 2 af selskabernes vedkommende er der tale om 40 pct. og for et selskab tale om 50 pct. repræsentation.
1 selskab har ikke opstillet måltal og har ikke anført en begrundelse herfor.
Tabel 4-5 Hvorvidt selskaberne har fastsat måltal for bestyrelsen

Samlet
9

Selskabet har fastsat måltal for bestyrelsen

5

Selskabet har ikke fastsat måltal for bestyrelsen

1

Selskabet har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen

3

I relation til den aktuelle sammensætning af bestyrelsen kan det konstateres, at der på
nuværende tidspunkt er en gennemsnitlig repræsentation på 27 pct. kvinder i bestyrelserne for de statslige aktieselskaber. Se nærmere om den aktuelle sammensætning under afsnit 3.3.
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3.2.

Politikker
Sidste års undersøgelse viste, at 50 pct. af virksomhederne havde oplyst at have udarbejdet politikker for de øvrige ledelsesniveauer. Alene 2/3 af virksomhederne havde redegjort nærmere for politikkernes indhold.
Årets resultat og overvejelser
Dette års undersøgelse viser, at 13 virksomheder ud af de 170 undersøgte virksomheder
har haft færre end 50 heltidsbeskæftigede i regnskabsåret 2014. De er derfor ikke omfattet af pligten til at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, hvorfor de er udgået af undersøgelsen
for så vidt angår politikker for de øvrige ledelsesniveauer. Undersøgelsen af politikker
baseres derfor på de resterende 157 virksomheder.
17 pct. af virksomhederne oplyser, at de har en ligelig fordeling af kvinder og mænd i
virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, hvorfor virksomhederne ikke er forpligtet til at
udarbejde en politik.
51 pct. af virksomhederne oplyser, at de har udarbejdet en politik for at øge andelen af
det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer. Styrelsen har i sin undersøgelse konstateret, at det langt fra er alle, der redegør for den nævnte politik.
Styrelsen skal derfor understrege, at afrapportering om en virksomheds politikker for de
øvrige ledelsesniveauer skal indeholde oplysning om:
a) Virksomhedens politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn.
b) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker til handling, herunder eventuelle
systemer eller procedurer herfor.
c) Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med kønssammensætningen i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle
forventninger til arbejdet fremover.

Tabel 4-6 - Hvorvidt virksomheden i sin redegørelse redegør for deres politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer
Virksomheden har udarbejdet en politik
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2013

2014

Samlet
169

Samlet
157

50 %
(84)

51 %
(80)

Virksomheden har ikke udarbejdet en politik

47 %
(79)

24 %
(37)

Virksomheden har opnået en ligelig fordeling

4%
(6)

17 %
(27)

Virksomheden oplyser om initiativer, der indikerer, at de har udarbejdet en politik

N/A

8%
(13)

Det er således Erhvervsstyrelsens vurdering, at kun 10 af de virksomheder, der har oplyst, at de har udarbejdet en politik, har redegjort for sine politikker i overensstemmelse
med kravene hertil. Størstedelen af virksomhedernes redegørelser indeholder således
kun oplysning om virksomhedens politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn og således ikke oplysning om de to øvrige forhold, som nævnt ovenfor.
Udover de virksomheder, der direkte i deres redegørelse oplyser at have en ”politik”,
har 13 virksomheder oplyst om initiativer, der formentlig er udtryk for, at virksomhederne har en politik for at øge det underrepræsenterede køn, men hvor det ikke direkte
fremgår af redegørelsen. Dette gør sig særligt gældende, hvor virksomhederne i generelle vendinger oplyser at ville arbejde for at øge andelen af det underrepræsenterede
køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, eller at virksomheden ønsker at behandle
alle ens uanset køn, religion, m.v. Styrelsen anser sådanne oplysninger som hensigtserklæringer og vurderer sådanne utilstrækkelige i forhold til at kunne udgøre en reel politik.
Der er således 93 virksomheder – svarende til 59 pct. – der samlet set har initiativer for
at øge andelen af det underrepræsenterede køn, hvoraf en mindre andel ikke specifikt
angiver disse som politikker, men hvor de kan sidestilles med tiltag for at øge andelen
af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer. Styrelsen skal derfor understrege, at det er afgørende, at virksomhederne er klare og konkrete, når der redegøres for virksomhedens politikker for de øvrige ledelsesniveauer.
37 virksomheder – svarende til 24 pct. – har ikke i deres redegørelser indeholdt oplysninger om politik eller initiativer til at øge andelen af det underrepræsenterede køn på
virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Erhvervsstyrelsen har derfor noteret, at disse
virksomheder ikke har udarbejdet en politik for de øvrige ledelsesniveauer.
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3.2.1. Indhold af politikker
For de virksomheder, der redegør for indholdet af deres politik for at øge andelen af det
underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer eller oplyser om
initiativer herfor, viser undersøgelsen, at politikkerne kan kategoriseres som følger:

2013

2014

Samlet
58

Samlet
93

Samarbejde med andre virksomheder

3%

3%

Karriereudvikling evt. gennem netværk

28 %

39 %

Mentorordninger

12 %

5%

Interne måltal

50 %

44 %

Andre tiltag, der gør virksomheden attraktiv for ledere af begge
køn (personalepolitik, delejob, rekrutteringsproces/jobopslag)

90 %

56 %

Opfølgning/overvågning, statistik

N/A

10 %

Præferenceregel

N/A

1%

Tabel 4-7 – Indhold af politikker og initiativer for at øge
andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens
øvrige ledelsesniveauer

Undersøgelsen viser således, at hovedparten af virksomheder har fokus på ”andre tiltag”, der gør virksomheden attraktiv for ledere af begge køn. Det er styrelsens opfattelse, at fokus primært er på rekrutteringsprocessen i forbindelse med ansættelse af nye
medarbejdere. Dette tiltag er fulgt op af interne måltal for øvrige ledelsesniveauer samt
karriereudvikling evt. gennem netværk.
Erhvervsstyrelsen kan ikke på baggrund af redegørelserne danne sig et indtryk af, hvordan disse tiltag fungerer i praksis, idet virksomhederne – som nævnt ovenfor – ikke redegør for, hvordan virksomheden omsætter sine politikker til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor, og hvad virksomhederne har opnået som følge
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af virksomhedens arbejde med kønssammensætningen i regnskabsåret samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover.
3.2.2. Statslige aktieselskaber
Ud af de 9 statslige aktieselskaber, der indgår i undersøgelsen, udgår 2 selskaber som
følge af, at det beskæftiger færre end 50 medarbejdere. 3 selskaber har en ligelig fordeling i de øvrige ledelsesniveauer, hvorfor de ikke er forpligtede til at udarbejde politikker.
Det overordnede indhold af politikkerne for de 4 selskaber, der har udarbejdet politikker er: interne måltal for den øvrige ledelse, talentudvikling/mentornetværk og rekrutteringsprocedurer, der tilgodeser både kvinder og mænd.
3.3.

Den aktuelle kønsfordeling i de undersøgte virksomheder
Styrelsen har som led i undersøgelsen kigget på den aktuelle fordeling af kvinder og
mænd i det øverste ledelsesorgan i de 170 undersøgte virksomheder. Det skal indledningsvist bemærkes, at den aktuelle fordeling er baseret på sammensætningen af det
øverste ledelsesorgan på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten for regnskabsåret
2014. Der kan således være sket ændringer i sammensætningen siden aflæggelsen af
årsrapporten.
Ved gennemgang af sammensætningen af det øverste ledelsesorgan kan det konstateres, at der i de 170 virksomheder i gennemsnit er 13 pct. kvinder i det øverste ledelsesorgan. Det bemærkes særligt, at der for 92 af virksomhedernes vedkommende – svarende til 54 pct. – er 0 kvinder i det øverste ledelsesorgan. I de resterende 78 virksomheder er der således minimum 1 kvinde i det øverste ledelsesorgan. Foretager man gennemsnitsberegningen på disse 78 virksomheder – dvs. uden de virksomheder, hvor
kvinder ikke er repræsenteret – er der i gennemsnit 27 pct. kvinder i det øverste ledelsesorgan.

3.4.

Placering af redegørelsen
Styrelsen har ved gennemlæsningen af rapporterne i en række tilfælde konstateret, at
henvisningerne til supplerende redegørelser enten i form af henvisning til hjemmeside,
CSR-rapport eller moderselskabets årsrapport, ikke er tydelige eller virker. Dette forekommer oftest ved angivelse af henvisning med et ugyldigt weblink eller ved ingen direkte henvisning til, hvor man kan finde redegørelsen under moderselskabets rapport.
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Styrelsen kan generelt konstatere, at oplysninger om den kønsmæssige sammensætning ikke altid er let tilgængelige. I flere tilfælde henvises der ikke til supplerende beretning eller til hjemmeside, og endvidere kan det være svært at finde frem til oplysningerne på virksomhedernes hjemmeside.
Da afrapporteringen som udgangspunkt skal fremgå af ledelsesberetningen, er det afgørende, at virksomheden sørger for at lave en klar henvisning til det alternative sted,
hvor afrapporteringen er placeret. I modsat fald kan det føre til, at styrelsen noterer, at
der ikke er afrapporteret om det pågældende forhold.
3.5.

Revisors supplerende oplysninger
Det følger af årsregnskabsloven, at revisionspligten ikke omfatter ledelsesberetningen
og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten. Revisor skal dog afgive en
udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab.
Styrelsen har overraskende konstateret, at der for ingen af de undersøgte virksomheder
er afgivet bemærkninger af revisor i forbindelse med revisionspåtegningen på trods af,
at en stor andel af de undersøgte virksomheder ikke overholder reglerne for måltal og
politikker for det underrepræsenterede køn.

3.6.

Gode og dårlige eksempler
Følgende afsnit redegør for nogle af de observationer, som styrelsen har noteret sig i sin
undersøgelse.
Opstilling af et måltal indebærer ikke en forpligtelse til at udvide størrelsen af den pågældende bestyrelse/tilsynsråd. Det bemærkes, at fastsættelse af et måltal indeholder et
måltal og en tidsperiode inden for hvilket, måltallet søges opfyldt.
En virksomhed oplyser, at der på nuværende tidspunkt er tre mandlige medlemmer af
bestyrelsen, og at der er tale om en familieejet virksomhed, hvorfor en udskiftning af
nuværende medlemmer ikke er relevant. Virksomheden har derfor som mål på sigt at
udvide bestyrelsen med endnu et medlem, hvor kandidaten kan være fra det underrepræsenterede køn – kvindesiden. Udvidelse af bestyrelsen vil i høj grad være afhængig
af, at den rette kandidat kan findes.
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Styrelsen finder ikke, at denne afrapportering er i overensstemmelse med reglerne, fordi
reglerne stiller krav om, at virksomheder omfattet af reglerne, uanset de konkrete forhold, skal opstille et måltal. Virksomheden skal derfor ikke vurdere, om det vil være
hensigtsmæssigt at opstille et måltal men skal foretage denne vurdering i fastsættelsen
af det konkrete måltal. Som nævnt er reglerne udarbejdet for at sætte gang i udviklingen på området, hvorfor virksomhederne skal være ambitiøse – men realistiske – i fastsættelsen af måltallet.
Som nævnt har styrelsen konstateret, at kun en meget begrænset andel af virksomhederne afrapporterer om sine politikker i overensstemmelse med reglerne.
En virksomhed anfører i sin afrapportering, at der ikke er nogen repræsentation af
kvinder i direktionen eller ledelsen i øvrigt. Der ansættes medarbejdere på baggrund af
kompetencer og personlighed og de samme muligheder tilbydes medarbejderne uanset
køn, nationalitet, religion og politisk overbevisning. Det er målet at øge andelen af
kvinder i ledelsen ved at øge repræsentationen af kvalificerede kvindelige kandidater til
kommende lederstillinger, som bl.a. skal ske gennem instruktion af de ansvarlige for ansættelse af nye ledere. Styrelsen finder, at denne oplysning er udtryk for en hensigtserklæring om at øge andelen af kvindelige ledere, og at der ikke redegøres for de konkrete tiltag, der skal føre en stigning i andelen af kvindelige ledere.
Det er styrelsens opfattelse, at en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede
køn i de øvrige ledelsesniveauer bl.a. kan være et internt måltal. Det skal dog understreges, at afrapportering herom ikke kun kan indeholde en konstatering af de pågældende måltal og en oplysning af den aktuelle andel af kvindelige ledere. Det skal således fremgå, hvordan opfyldelse af måltallet omsættes til handling.
3.7.

Gode råd til fremtidig afrapportering
Erhvervsstyrelsen har noteret et behov for at tydeliggøre en række forhold vedrørende
dels opstilling/udarbejdelse af måltal og politikker dels afrapportering om reglerne. I
dette afsnit anføres således en række råd til fremtidige afrapporteringer.
Der er flere virksomheder, der henviser til årsregnskabslovens § 99 b som hjemlen for
opstilling af måltal og politikker. Styrelsen skal bemærke, at kravet om opstilling af måltal og politikker findes i selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde m.fl. Kravet om
en årlig afrapportering findes i årsregnskabslovens § 99 b.
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Styrelsen har i flere tilfælde haft svært ved at finde redegørelsen for måltal og politikker. Styrelsen bemærker i den forbindelse, at redegørelsen følger de samme regler som
redegørelsen om samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a og derfor som udgangspunkt skal fremgå af ledelsesberetningen. Virksomhederne kan vælge at placere
redegørelsen på virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. bekendtgørelse nr. 761 af 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I
den forbindelse bemærker styrelsen, at vælger virksomheden at lægge redegørelsen på
hjemmesiden eller i en supplerende beretning til årsberetningen, skal der henvises hertil
i ledelsesberetningen med en funktionel URL-adresse. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at webadressen skal virke, hvis den kopieres ind i en browser, såfremt der er
tale om et ikke-aktivt link i ledelsesberetningen. Endvidere bemærker styrelsen, at redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse, hvorfor oplysningerne ikke kan
splittes op og fremgå flere forskellige steder i ledelsesberetningen eller årsrapporten.
Styrelsen har konstateret eksempler på, at opstilling af måltal på koncernniveau kan give anledning til tvivl om, hvem måltallet skal omfatte. En virksomhed har f.eks. anført,
at det er målsætningen for koncernen, at der for alle store danske virksomheder i regnskabsklasse C i skal opnås en repræsentation på mindst ét kvindeligt medlem af bestyrelserne. Styrelsen skal hertil bemærke, at opstilles der måltal på koncernniveau, vil
samtlige virksomheder i koncernen blive omfattet – dette selvom de ikke alle er ”store”
virksomheder. Det indebærer, at der enten opstilles et fælles måltal for samtlige virksomheder i koncernen eller individuelle måltal, og at der redegøres for status for hver
enkelt virksomhed i koncernen. Hvis det er ønsket alene at lade de ”store” dattervirksomheder, der selvstændigt er omfattet af reglerne, blive omfattet skal disse dattervirksomheder selv opstille måltal og kan herefter lade moderselskabet afrapportere om måltal og opfyldelsen heraf eller alternativt selv forestå afrapporteringen.
Der er endvidere set eksempler på, at der opstilles måltal for direktionen, idet det anføres, at direktionen er det øverste ledelsesorgan på trods af, at virksomheden har en bestyrelse. Det bemærkes, at bestyrelsen er det øverste ledelsesorgan i selskaber med en
bestyrelse og direktion. Direktionen er øverste ledelsesorgan i selskaber, der alene har
en direktion. Endelig er tilsynsrådet øverste ledelsesorgan i selskaber med en direktion
og tilsynsråd. I tilfælde af en koncern, er det styrelsens opfattelse, at man må kigge på
det øverste ledelsesorgan i samtlige selskaber i koncernen. Det er således ikke kun bestyrelsen i moderselskabet, der anses for det øverste ledelsesorgan.
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En række virksomheder har ikke opstillet måltal for det øverste ledelsesorgan ud fra en
begrundelse om, at der ikke ses anledning til at ændre i bestyrelsens sammensætning
på nuværende tidspunkt. I den forbindelse skal styrelsen bemærke, at de selskabsretlige
regler opstiller et krav om at opstille et måltal, hvis man anses for en ”stor” virksomhed
og har et underrepræsenteret køn i sin øverste ledelse. Det er derfor alene virksomheder, der ikke har et underrepræsenteret køn i det øverste ledelsesorgan – dvs. virksomheden har opnået en ligelig fordeling – der ikke er forpligtet til at opstille et måltal.
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