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Måltal og politik for den 
kønsmæssige sammen-
sætning  
 

Af Martin Kristensen, Jens Pultz Pedersen og Kim Tang Lassen 

Erhvervsstyrelsen har den 27. februar 2015 ud-
sendt en ny vejledning for den kønsmæssige 
sammensætning af ledelsen og for afrapportering 
herom -  i praksis 
 

Reglerne er uændrede, hvilket betyder, at følgende virksomheder skal forholde sig 

til reglerne:  

 statslige virksomheder, 

 virksomheder, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller værdipapirer opta-
get til handel på reguleret marked i EU-EØS-land, og  

 store virksomheder jf. selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomhe-
der og lov om erhvervsdrivende fonde. 

 

Erhvervsstyrelsen har med vejledningen fundet anledning til at præcisere reglerne 

– herunder hvem, der skal rapportere, og hvordan det skal ske – og de vigtigste 

budskaber synes at være: 

 Et moderselskab for en koncern – uanset at den ikke selvstændigt opfylder be-
tingelserne for at være omfattet af reglerne om måltal og politikker for det un-
derrepræsenterede køn – bliver omfattet som følge af koncernens størrelse. Be-
regningen af, om selskabet er stor, skal foretages på basis af koncerntallene 

 Virksomheder med færre end 50 ansatte kan undlade at opstille en politik – 
men skal opstille måltal for det underrepræsenterede køn i det øverste ledelses-
organ, når der ikke er ligelig kønsfordeling 

 Vælger et moderselskab at opstille måltal og at udarbejde en politik på kon-
cernniveau, indebærer det, at alle virksomheder i koncernen er omfattet heraf – 
også de underliggende selskaber i koncernen (reelt indfanges således fx også 
regnskabsklasse B-virksomheder, som ellers ikke er omfattet af reglerne). Det 
betyder, at datterselskaberne hver især selvstændigt skal leve op til måltallet og 
politikken. Datterselskaber, som selvstændigt er omfattet af pligten til at fast-
sætte måltal og udarbejde en politik, fritages derfor for forpligtelsen til selv at 
opstille måltal og udarbejde en politik, når det udarbejdes på koncernniveau. 
Der kan dog fortsat opstilles individuelle måltal, således at man internt i kon-
cernen opererer med forskellige måltal – hvilket særligt er relevant i lande, hvor 
man generelt ikke accepterer kvinder i ledelsen 

 De øvrige ledelsesniveauer omfatter de ledende stillinger ud over det øverste 
ledelsesniveau, som varetager den daglige drift. I et aktieselskab vil det derfor 
normalt være: direktører, økonomidirektører, teamledere, afdelingsleder m.fl. 
Det afgørende for, hvornår der er tale om en ledende stilling vil bero på den en-
kelte virksomhedskultur 
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 En præcisering af hvordan ligelig fordeling af køn skal forstås, når der er et 
forskelligt antal medlemmer af virksomhedens øverste ledelsesorgan (fra 1-15 
personer). 

 

Ønsker moderselskabets ledelse at lette byrden for de danske datterselskaber og 

som koncern derfor udarbejder koncern måltal og politikker, bliver koncernen 

samtidigt forpligtet til at afrapportere måltal for koncernen som helhed. 

Vejledningen har et særskilt afsnit om afrapportering 
Har virksomheden en ligelig kønsfordeling på det øverste ledelsesniveau, kan virk-

somheden nøjes med at oplyse herom. I denne situation er virksomheden fritaget 

for at oplyse yderligere om måltallet. 

Tilsvarende – har virksomheden en ligelig kønsfordeling på de øvrige ledelsesni-

veauer – kan virksomheden nøjes med at oplyse, at dette er tilfældet, og virksom-

heden er da fritaget for at oplyse om politikerne. 

Er der ikke en ligelig kønsfordeling på det øverste ledelsesniveau, skal der ske af-

rapportering af måltal, og virksomheden skal oplyse: 

 det opstillede måltal 

 forholdet mellem kvinder og mænd i den aktuelle sammensætning af det øver-
ste ledelsesorgan for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer  

 om det opstillede måltal er nået eller ikke nået 

 en begrundelse for, at det opstillede måltal ikke nået. 
 

Er der ikke en ligelig kønsfordeling på de øvrige ledelsesniveauer, skal der redegø-

res om: 

 Virksomhedens politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn 

 Hvordan virksomheden omsætter sine politikker til handling, herunder eventu-
elle systemer eller procedurer herfor 

 Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens 
arbejde med kønssammensætningen i regnskabsåret, samt virksomhedens 
eventuelle forventninger til arbejdet fremover. 

 

Virksomheden skal således oplyse om politikken, hvordan den gennemføres, og 

hvad der er opnået herved. 

Endvidere gennemgår vejledningen, hvordan redegørelsen kan offentliggøres. I 

ledelsesberetningen, i en supplerende beretning til årsrapporten, på virksomhe-

dens hjemmeside eller i en FN’s Global Compact rapport, i en rapport for FN-

støttede Principper for ansvarlige investeringer (PRI) eller rapportering efter de 

gældende retningslinjer i henhold til Global Reporting Initiative. Hvis oplysnin-

gerne offentliggøres andre steder end i ledelsesberetningen, skal der være henvis-

ning i ledelsesberetningen til det sted, hvor redegørelsen offentliggøres, sædvanlig-

vis med en specifik URL- adresse. 

Vejledningen kan hentes her: 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/vejledning_om_maaltal_o

g_politik_for_den_koensmaessige_sammensaetning_i_ledelsen_og_for_afrappo

rtering_herom_-_i_praksis.pdf 
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