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Abstract  

In 2003, Norway passed a new law that required that at least 40 % in the board of directors should 

consist of each gender. Since then, many other European countries – Belgium, France, Iceland and 

Spain – have passed similar laws on this subject, while other countries, such as Denmark, have at 

least started to discuss it. The reasons behind this legislation are grounded in the idea of equal 

opportunity and based on the fact that the board of directors, in particular, is traditionally dominated 

by men. Proponents also suggest that diversity in the board of directors may have a positive effect 

on the performance of a company. In Denmark, the recent change of government has opened up the 

possibility for such quotas, since the ruling parties consider proposals on gender quotas in listed 

companies.     

Due to this debate about gender quotas in the board of directors, nationally as well internationally, it 

is relevant to examine how such a quota could be framed in Denmark, and how female board 

members may affect a company’s performance as measured by the profitability measures. 

The examination includes present Danish regulations and a comparative study of gender quota 

regulations across Europe. The findings include which company form is to be subject to regulations, 

which percentage the quota should be, the period of transition, and which measures are to be 

imposed in Denmark. Furthermore, a multiple linear regression analysis of how female board 

members affect the company performance as measured by the profitability measures is carried out. 

Our findings suggest that if a quota is to be introduced in Denmark, the legislator ought not to make 

a distinction between company forms. Rather the decision about which companies are to fall under 

the legislation should be based on the size of a company’s workforce, which we suggest should 

count at least 35 employees. The quota is to be at least 40% of each gender, and the employee 

directors are not to be included in this percentage. When electing employee directors both genders 

are to be included in the elected members, which also is the case when the board of directors only 

consist of two or three members.  The transition period is to be five years, and the sanction for non-

compliance with the law should be compulsory dissolution of the company.  

Our multiple linear regression analysis shows that there is a significantly positive effect on the 

EBITDA margin and the cash flow margin. The analysis is based on data from the 963 largest 

companies in Denmark and includes the key figures from the period 2005-2010. In spite of the fact 

that our findings are positive, it is not possible to transfer these results to what the actual results of 

such a quota could be, because the conditions for the election to the board of directors are changed 

due to a quota. Among other thing the change will result in a great demand for women in the board.  
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Kapitel 1  

1.1 Indledning   

I Norge vedtog Stortinget i 2003 en kvoteordning, som medfører, at begge køn skal udgøre 40 % af 

bestyrelsesposterne i de norske ASA-selskaber.
1
 Siden da har Belgien, Finland, Frankrig, Island og 

Spanien ligeledes ved lov indført kvoter, og derudover har emnet været til debat i flere andre 

europæiske lande. 

Baggrunden for kvoter har i alle lande været ligestillingshensynet, da bestyrelseslokalerne 

traditionelt set har været domineret af mænd. Viviane Reding, Vicepræsident for Europa-

Kommissionen og ansvarlig for bl.a. ligestilling, ser også kvoter som en mulig løsning på den 

manglende ligestilling i bestyrelseslokalerne, på trods af at hun ellers er tilhænger af frivillige 

ordninger. Hun udtalte i marts 2011, at: 

“For the next 12 months, I want to give self-regulation a last chance. I would like companies to 

come up with creative and credible initiatives to get more women into top jobs – otherwise 

regulators will have to do the work for them.”
2
  

Kønskvoter er også blevet debatteret herhjemme efter Norges indførsel af kønskvoter, bl.a. af 

Udvalget til Modernisering af Selskabsretten inden vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009.
3
 

Endvidere er det blevet debatteret grundet de kun 19 %
4
 kvindelige bestyrelsesmedlemmer i de 

danske aktieselskaber.  

Modstanderne argumenterer typisk for, at kvoter er en indskrænkning af den private ejendomsret, 

samt at ingen ønsker at blive valgt på grund af sit køn frem for sine kompetencer. Fortalere mener 

derimod, at der er nogle barrierer, som gør, at kvinder ikke bliver valgt til bestyrelserne, og at den 

eneste måde at nedbryde disse barrierer er ved at fastsætte en minimumssats, der sikrer kvinders 

indflydelse i bestyrelseslokalet. Et andet af fortalernes argumenter er, at en øget andel af kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer giver en positiv effekt på selskabernes bundlinje.   

                                                
1 Svarende til dansk A/S 
2 Vivian Reding tale: Towards Quotas for Women in the boardroom? European Central Bank Diversity Forum 

Frankfurt, 28 March 2011 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/219&format=HTML&aged=0&language=EN&g

uiLanguage=en Besøgt d. 28.11.2011 
3 Betænkning 1498 (2008;313) 
4 Se figur 1, kapitel 4 – Kommissionen for god Selskabsledelses opgørelse september 2011 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/219&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/219&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Den forhenværende VK-regering var negativt stemt over for kønskvoter og søgte i stedet at påvirke 

ligestillingen i bestyrelseslokalerne ad frivillighedens vej.
5
 Efterårets regeringsskifte kan bane vej 

for kønskvotering i de danske bestyrelser, idet det nye regeringsgrundlag, i afsnittet om ligestilling 

mellem mænd og kvinder, proklamerer at: 

 

”Regeringen vil indlede en dialog med erhvervslivet med henblik på at sikre flere kvindelige 

medlemmer af bestyrelserne for de børsnoterede virksomheder og herunder vurdere forslag om 

kvoter på baggrund af køn.”
 6
  

1.2 Opgavens formål 

Da udviklingen i de europæiske lande, EU’s overvejelser samt det nye regeringsgrundlag kan 

indikere, at der er kønskvoter på vej til de danske bestyrelser, så finder vi det yderst relevant at 

undersøge, hvorledes en sådan kønskvotering bør udformes i dansk ret. Herunder hvor stor en andel 

kvindelige bestyrelsesmedlemmer selskaberne bør have, hvilke selskabsformer der bør omfattes, 

hvor lang en overgangsperiode der bør være, samt hvilke sanktioner der bør være vedhæftet 

bestemmelsen. Ligeledes er det relevant, inden en gennemførsel af kønskvoter, at undersøge, i 

hvilken grad de nuværende kvindelige bestyrelsesmedlemmer påvirker bundlinjen i danske 

selskaber for at afklare, hvilken betydning diversitet har i bestyrelsen. 

Afhandlingen har ingen politisk agenda, og vi forholder os ikke til, om kvoter er ønskelige eller ej, 

men antager at kønskvoter bliver implementeret i dansk ret. Afhandlingen diskuterer ikke, hvorvidt 

der bør indføres kønskvoter – kun hvordan kønskvoten bør udformes.  

Med kvoter menes der i denne sammenhæng:  

Et politisk fastsat mål for omfanget af en bestemt aktivitet eller resurse fx angivet som den højeste 

tilladte mængde.
7
 

Formålet er derimod at give et bud på, hvordan en kønskvote bør udformes i dansk ret, på baggrund 

af erfaringer gjort i udlandet og en undersøgelse af, hvordan kvindelige bestyrelsesmedlemmer 

påvirker bundlinjen.      

                                                
5 Operation kædereaktion - Ved at underskrive anbefalingerne forpligter selskaberne sig til at yde en særlig målrettet 

indsats for at udvikle og rekruttere flere kvindelige ledere til bestyrelserne. 

http://www.lige.dk/operation_kaedereaktion_forside.asp Besøgt d. 28.11.2011 
6 Regeringsgrundlag (2011;65) 
7 Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs (DSL) definition af kvote 

 

http://www.lige.dk/operation_kaedereaktion_forside.asp
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1.3 Problemformulering   

På baggrund af det ovenstående er følgende problemformulering valgt: 

Hvordan bør en kønskvote for bestyrelser udformes i dansk ret, og hvordan påvirker en øget andel 

af kvindelige bestyrelsesmedlemmer selskabernes performance? 

Disse hovedspørgsmål besvares ved hjælp af følgende underspørgsmål: 

 Hvordan er gældende ret for bestyrelsessammensætningen i Danmark? 

 Hvilke retslige begrænsninger er der på en kønskvote i Danmark?  

 Hvad anbefaler Komitéen for god Selskabsledelse i forhold til bestyrelsessammensætning? 

 Hvilke kvotemodeller anvendes i de europæiske lande? 

 Hvordan påvirker en øget andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer selskabernes 

performance? 

 Hvilken kvotemodel bør man anvende i Danmark? 

1.4 Synsvinkel 

Hele afhandlingen vil blive udarbejdet ud fra en dansk samfundsmæssig synsvinkel. Den juridiske 

problemstilling ses i lyset af et ønske om at indføre kønskvoter på baggrund af ligestillingen mellem 

kvinder og mænd i Danmark. Den økonomiske problemstilling bliver ligeledes belyst fra en 

samfundsmæssig side, da vi ønsker at undersøge, hvordan de danske selskaber med kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer klarer sig i forhold til selskaber uden. Sidst vil vi undersøge, hvordan man 

fra lovgivers side bør udforme kønskvoter i Danmark, således at formålet med reguleringen kan 

opnås, og dette bliver således også ud fra en dansk synsvinkel. 

1.5 Metode og teori 

1.5.1 Juridisk metode 

Ved juridisk metode forstås anvendelsen af retskilderne (regulering, retspraksis, sædvane og 

forholdets natur), dvs. den fremgangsmåde, som domstolene og enhver, der skal tage stilling til et 

forelagt konkret retsspørgsmål, må følge.
8
  

                                                
8 Evald (2000;1) 
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I nærværende afhandling anvendes retsdogmatisk metode, idet formålet med denne metode er at 

beskrive gældende ret
9
 og i denne henseende at analysere og fortolke de retskilder, som det må 

forventes, at dommeren lægger til grund i en given sag.
10

  

For at en retsdogmatisk analyse kan anses som valid, må og skal den juridiske metode følges, dvs. 

at analysen af det juridiske problem foretages ud fra samme metode som andre jurister følger.
11

 

Retsdogmatisk analyse anvendes i denne sammenhæng til at udlede gældende ret på området for 

bestyrelsessammensætningen i Danmark. Analysen er baseret på de fire retskilder: regulering, 

retspraksis, retssædvaner og forholdets natur, og hver enkelt retskilde bidrager til fortolkningen af 

gældende ret. Som udgangspunkt eksisterer der intet hierarki mellem retskilderne, men den 

retsdogmatiske analyse indeholder ovenstående rækkefølge.
12

 

Den retsdogmatiske analyse vil i nærværende afhandling behandle de retskilder, hvoraf gældende 

ret vedrørende kønsrepræsentation i selskabets ledelse kan udledes. Dette sker med udgangspunkt i 

den danske selskabslov, men ligestillingsloven vil ligeledes blive inddraget.  

Ud over dansk regulering vil EU-retten såvel som Danmarks folkeretlige forpligtelser i form af FN-

konvention CEDAW også blive behandlet. De øvrige retskilder vil ligeledes blive behandlet, 

såfremt det findes nødvendigt for at udlede gældende ret. Herunder tænkes primært på domspraksis 

- om end domspraksis er yderst sparsom på området. 

Ydermere vil analysen indeholde en kort gennemgang af den tilstedeværende ”soft law”-regulering. 

Med ”soft law” menes der ikke-bindende retligt materiale som f.eks. anbefalinger, deklarationer og 

resolutioner, mens der med ”hard law” menes bindende retligt materiale som f.eks. traktater, love, 

forordninger og direktiver.
 13

 De bløde retskilder karakteriseres ved, at de tilkendegiver en retlig 

opfattelse, som formelt set har karakter af råd eller henstillinger og derfor ikke er retlig bindende for 

deres adressater.
 14

 Med bindende retligt materiale menes der derimod den form for regulering, som 

de retsanvendende myndigheder er forpligtigede til at anvende, og som de pågældende 

pligtsubjekter er forpligtigede til at følge.
15

  

                                                
9 Blume (2004;150) 
10 Østergaard (2003;276) 
11 Nielsen & Tvarnø (2008;31) 
12 Nielsen & Tvarnø (2008;32)  
13 Evald (2000;15) 
14 Blume (2004;72) 
15 Nielsen & Tvarnø (2008;56) 
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Komiteen for god Selskabsledelse
16

 beskriver soft law og dens betydning således, at soft law 

afspejler "best practice" for god selskabsledelse, samt at soft law typisk er relativt lettere at tilpasse 

og dermed mere dynamisk end lovgivning, da den er kendetegnet ved frivillighed.
17

 

Efter den retsdogmatiske analyse følger en komparativ retsanalyse af de europæiske regler for 

kønsrepræsentation i det øverste ledelsesorgan.  

Norge bliver behandlet mere dybdegående, idet norsk lovgivning traditionelt set minder om den 

danske lovgivning. Forarbejderne gennemgås også, men er dog ikke at betragte som en selvstændig 

retskilde, idet forarbejderne - modsat loven - ikke er retligt forpligtende, og loven vil således altid 

gå forud for lovforarbejderne.
18

 Der er forskellige opfattelser af, hvor stor en juridisk betydning 

forarbejderne har, men uanset hvad bidrager de til en bedre forståelse af retsforskriftens udformning 

og indhold. Forarbejderne kan i og for sig betragtes som en selvstændig retskildetype, men i og med 

at deres betydning udledes af retsforskriften, så udgør de en del af denne.
19

  

En komparativ retsanalyse er en sammenligning af forskellige retssystemers materielle regler, 

hvoraf der udledes de forskelle, der hersker på retsområdet i landene. Der findes to forskellige 

metoder til at gennemføre en komparativ analyse.
20

 Enten kan man land for land give en samlet 

fremstilling af hele emnet, Länderberichtmetoden, eller man kan vælge at beskrive, hvorledes 

særskilte problemstillinger er søgt løst i de retssystemer, der skildres, den såkaldte analytiske 

metode.
21

 Her er den analytiske metode valgt, idet vi undersøger, hvordan kønskvotering er 

behandlet i Europa.  

Herefter tages der stilling til, hvilken fremstilling man ønsker - enten den dynamiske fremstilling 

eller den statiske fremstilling. Den dynamiske fremstilling skildrer rettens udvikling gennem 

tiderne, mens den statiske fremstiller retten som den er på et bestemt tidspunkt, og det vil oftest 

være retten i dag. Rettens historiske udvikling giver en god forståelse for de nugældende regler og 

afspejler de gjorte erfaringer på godt og ondt, mens den statiske fremstilling kan anvendes, hvor 

man står over for et aktuelt problem, som skal bedømmes efter fremmed ret.
22

 Her er den statiske 

                                                
16 Komitéen for god Selskabsledelse bliver beskrevet nærmere i kapitel 4. 
17 Anbefalinger for god Selskabsledelse (2011;3) 
18 Evald (2000;9) 
19 Blume (2004;69) 
20 Nielsen & Tvarnø (2008;29) 
21 Lando (2009;206-207) 
22 Lando (2009;207-208) 
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fremstilling valgt for at give et overblik over den nuværende retstilstand i Europa. Denne analyse 

afsluttes med en klassificering af de anvendte kvotemodeller i Europa.  

De anvendte data er dels indhentet via kontakt med de danske ambassader i de pågældende lande og 

dels baseret på kontakt med Ligestillingsministeriet.  

Europaudvalget bad 9. marts 2011, daværende Ligestillingsminister Lykke Friis, om at redegøre for 

eksisterende og forslåede kvotemodeller for sikring af ligestilling mellem kønnene i EU’s 

medlemslande. Svaret til Europaudvalget
23

 bygger på indberetninger fra danske ambassader.  Vi har 

fået aktindsigt i ambassadernes svar til ligestillingsministeriet, og har på baggrund af svarene 

kontaktet ambassader i de lande, der har indført kvoter og derigennem indhentet de love, som 

hjemler kvotebestemmelserne for at kunne verificere retskilden.  

Vi har fået hjælp til oversættelser af de forskellige lovgivninger af sprogkyndige. Oversættelsen af 

den Belgiske lovgivning er fundet på et Belgisk advokatkontors hjemmeside. Der har været stor 

forskel på hvor behjælpelige ambassaderne har været, hvilket afsnittene om de enkelte lande bærer 

præg af.  

1.5.2 Økonomisk teori i kapitel 5 - herunder corporate governance og P/A-teori  

1.5.2.1 Corporate governance  

Corporate governance eller på dansk god selskabsledelse er et begreb, som er opstået på baggrund 

af adskillelsen mellem ejerskabet og kontrollen i et selskab.
24

 Ledelsen og ejerne har ikke 

nødvendigvis samme interesser, og det er den interessekonflikt, som corporate governance ønsker at 

minimere. God corporate governance kan defineres som: De mekanismer som minimerer agent-

omkostninger ved at skabe sammenfaldende interesser mellem ledelsen og selskabets 

interessenter.
25

   

Inden for corporate governance kan man tale om fem søjler, der kan påvirkes for at mindske 

interessekonflikten: incitamentskontrakter, koncentreret ejerskab, fjendtlige overtagelser, den 

juridiske beskyttelse af kapitalejerne samt bestyrelsesstrukturen.
26

 Denne afhandling har sit fokus på 

bestyrelsesstrukturen, da det er den, der bliver påvirket af en kønskvote. En kønskvote vil også 

påvirke principal-agent-forholdet, da kapitalejernes ret til at sammensætte bestyrelsen bliver 

                                                
23 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del. Endeligt svar på spørgsmål 113. 
24 Neville & Sørensen (2009;108) 
25 Neville & Sørensen (2009;109)  
26 Rose (2004;2) 
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begrænset med hensyn til køn, og derfor vil principal-agent-teori også blive behandlet i 

afhandlingen.  

Ligeledes vil Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for bestyrelsessammensætningen 

også blive sammenholdt med en kønskvote. Disse anbefalinger er udarbejdet for at forøge 

transparensen mellem ledelse og kapitalejere, således at kapitalejerne og andre interessenter har 

mulighed for at bedømme forholdene.
27

 Kapitalejerne vil så nemmere kunne straffe det øverste 

ledelsesorgan, hvis de ikke er enige i deres dispositioner. 

1.5.2.2 Principal-agent-teori  

Teorien omhandler uddelegering af ansvar mellem principal og agent.
28

 Principal skal have noget 

udført, men kan/ønsker ikke at gøre det selv, og derfor ansætter principalen en agent til at varetage 

sine interesser. Overført sker dette ved en separation af ejerne og ledelsen i et selskab.   

De overordnede problematikker er, at der foreligger både asymmetrisk information og en 

interessekonflikt mellem principalen og agenten. Problemerne opstår ved, at der ikke er 

personsammenfald mellem dem, som leder selskabet, og dem, som bærer de økonomiske risici af 

denne ledelse. I en for principalen set idéel verden vil det være muligt at få agenten til at handle 

nøjagtigt, som principalen selv ville have handlet, såfremt denne havde samme kvalifikationer og 

kompetencer som agenten.
29

 

De to grundlæggende problemer, der udspringer af P/A-teorien, kaldes Adverse Selection og Moral 

Hazard. Inden kontraktens indgåelse opstår ’Adverse Selection’, da principal ikke ved, hvad 

agenten er værd, hvilket kun agenten selv ved.
30

 Problemet kan løses ved, at principalen laver en 

dybdegående undersøgelse og screening af agenten, hvilket dog er en bekostelig affære.  

Efter indgåelsen af kontrakten opstår ’Moral Hazard’, da agenten følger egne interesser frem for 

principalens.
31

 Principalen kan forsøge at minimere problemet ved enten at monitorere agenten eller 

give agenten incitamenter til at følge principalens interesse ved eksempelvis incitaments-kontrakter. 

                                                
27 Anbefalinger for god Selskabsledelse (2011;3) 
28 Sornn-Friese (2007;126) 
29 Sornn-Friese (2007;131) 
30 Sornn-Friese (2007;130) 
31 Gardner (1995;271)  
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1.5.3 Økonomisk metode i kapitel 6 

Indledningsvist vil den ovenfor nævnte teori blive behandlet, og derefter følger en gennemgang af 

tidligere undersøgelsers resultater i forhold til bestyrelsesdiversitetens betydning for selskabers 

performance.   

Herefter anvendes nogle statistiske værktøjer i form af beskrivende statistik og regressionsanalyser, 

hvortil de udvalgte nøgletal anvendes som performance-variabler. 

Til at besvare spørgsmålet om, hvordan selskabers performance påvirkes af en øget andel af 

kvindelige bestyrelsesmedlemmer, foretages en regressionsanalyse på baggrund af data indhentet 

fra databasen Orbis. Selve den anvendte metode ved dataindsamlingen samt metoden ved 

regressionsanalysen bliver nærmere beskrevet i kapitel 6.  

Formålet med regressionsanalysen er at teste følgende hypoteser, der medvirker til besvarelse af den 

overordnede problemformulering: 

Hypotese H1: Større andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer påvirker performance positivt. 

Hypotese H2: Tilstedeværelsen af minimum et kvindeligt bestyrelsesmedlem påvirker performance 

positivt. 

Hypotese H3: Tilstedeværelsen af minimum to kvindelige bestyrelsesmedlemmer påvirker 

performance positivt. 

Hypotese H4: Kvindelige bestyrelsesmedlemmer har større effekt på selskabers performance i 

enkelte brancher frem for i andre brancher. 

1.5.4 Stakeholder orientation vs. shareholder value i kapitel 7 

Det diskuteres i corporate governance-litteraturen, om ledelsen i et selskab skal tilgodese andre end 

kapitalejernes interesser, og denne teori er interessant, da kønskvoter enten kan anses som værende i 

kapitalejernes interesse eller i samfundets interesse.  

Tilhængere af shareholder value argumenterer for, at det kun er kapitalejernes interesser, som skal 

varetages, mens tilhængere af stakeholder orientation mener, at andre af selskabets interessenter 

også bør tilgodeses, f.eks. medarbejdere, kunder, leverandører, kreditorer og samfundet som helhed. 
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Der findes dog ingen gængs definition af stakeholder-teori, men termen er oftest beskrevet som 

ledelsens pligt til at varetage interesser fra selskabets større interessenter.
32

  

Fortalerne for shareholder value mener, at en stakeholder-orientering begrænser kapitalejernes 

ejendomsret, da det bør stå ejerne frit for at vælge hvem, der skal varetage deres investering. En 

varetagelse af andre end kapitalejernes interesser kan på lang sigt blive en fordel for kapitalejerne, 

om end der på kort sigt er omkostninger forbundet med denne varetagelse. F.eks. kan denne fokus i 

selskaber, der har meget fokus på CSR
33

, resultere i et plus på bundlinjen.  

Det danske corporate governance-system var oprindeligt stakeholder-orienteret, således at både 

kapitalejere, medarbejdere, kreditorer og samfundet blev tilgodeset, men ikke ligeligt beskyttet.
34

 

De seneste år er det danske system dog blevet presset af en større integration af udenlandske 

kapitalmarkeder, hvilket især er illustreret ved en større fokus på incitaments-kontrakter, som er i 

kapitalejernes interesse.
 35

 

Udarbejdelsen af ’Anbefalinger for god selskabsledelse’ er også et tegn på udviklingen mod 

shareholder-orientering i det danske corporate governance-system og har bl.a. til formål at gøre 

selskaberne mere transparente for kapitalejerne og mulige investorer.
36

 

1.5.5 Metode i kapitel 7  

I kapitel 7 undersøges først, hvem en kønskvote gavner ud fra stakeholder/shareholder-teorien, 

afhandlingens regressionsanalyser og en undersøgelse af de resultater, som kønskvoten har haft i 

Norge. Denne empiri er anvendt, da mange af resultaterne vil kunne overføres til Danmark grundet 

den nære forbindelse mellem Danmark og Norge. Dette efterfølges af en diskussion af de i kapitel 5 

klassificerede modeller med henblik på en vurdering af, hvordan en kønskvote bør udformes i 

Danmark. 

1.6 Struktur 

Opgaven er struktureret på følgende måde: Kapitel 2 indeholder en retsdogmatisk analyse af de 

danske regler for bestyrelsessammensætning, herunder betænkningen for den nye selskabsret, samt 

reglerne vedrørende ledelsesstrukturen i Danmark m.v. Dette efterfølges af Danmarks forpligtelser i 

                                                
32 Rose & Mejer (2003;336) 
33 Corporate Social Responsibility (Selskabets sociale ansvar) 
34 Rose & Mejer (2003;335) 
35 Rose & Mejer (2003;343) 
36 Anbefalinger for god Selskabsledelse (2011;4) 
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forhold til EU og FN. Kapitel 3 indeholder en vurdering af, om kønskvoter kan gennemføres i dansk 

ret. Kapitel 4 omhandler de tiltag, som ikke er retligt bindende. I Kapitel 5 følger en komparativ 

retsanalyse af selskabslovgivningen i de europæiske lande, hvor der er taget stilling til kvoter. 

Denne analyse tager udgangspunkt i de skandinaviske lande og derefter i det øvrige Europa. 

Formålet er at klassificere de kvotemodeller, som de europæiske lande har valgt for at opnå en øget 

andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer. I Kapitel 6 analyseres det, hvordan kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer påvirker bundlinjen hos danske selskaber ud fra den aktuelle 

bestyrelsessammensætning. I kapitel 7 diskuteres fordelene og ulemperne ved de forskellige 

muligheder for udformning af en kvote, samt hvem kønskvoter gavner, hvilket efterfølges af vores 

anbefaling til udformningen af en kønskvote i Danmark. Afslutningsvis vil opgaven indeholde en 

konklusion i kapitel 8. 

1.7 Afgrænsning 

Afhandlingen vil ikke besvare spørgsmålet om, hvorfor der er så relativt få kvinder i de danske 

bestyrelser, eller afdække eventuelle hindringer for kvinder i erhvervslivet som eksempelvis barsel, 

karrierevalg og normer. 

I den juridiske del har vi afgrænset os til at behandle de EU-lande, som har regler for kvoter eller 

har fremsat lovforslag om kvoter samt Norge og Island. I den forbindelse vil vi ikke behandle 

følgende lande, idet kønskvoter ikke har været en væsentlig del af den politiske debat: Bulgarien, 

Cypern, Grækenland, Irland, Litauen, Malta, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet, 

Ungarn. 

Da formålet med afhandlingen er at undersøge, hvordan Danmark kan lade sig inspirere af 

kvotemodeller, afgrænser vi os fra at behandle andre landes regler for bestyrelsessammensætningen 

ud over regler som har med kønsrepræsentation at gøre.  Vi vil heller ikke analysere den 

udenlandske lovgivning dybere end, hvad der står direkte i loven, da det er i lovteksterne, at 

inspirationen til en dansk lovgivning skal findes. 

I det økonomiske afsnit har vi afgrænset os fra at behandle banker og forsikringsselskaber, da disse 

firmaer er underlagt en særlig lovgivning i forhold til bl.a. regnskabsaflæggelse, da det gør det svært 

at sammenligne med andre brancher. Den nærmere afgrænsning af empiri fremgår af afsnittet 

vedrørende data i kapitel 6. 
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Vi har ligeledes afgrænset os fra at anvende Tobins Q som performance-variabel, hvilket ellers er 

oplagt, da tidligere analyser omkring bestyrelsessammensætningens påvirkning af selskabers 

performance har anvendt Tobins Q som performance-variabel. Tobins Q udregnes som 

egenkapitalens værdi delt med genanskaffelsesværdien. En Q-værdi over 1 er et tegn på, at 

selskabet er mere værd end genanskaffelsesværdien. Tobins Q er ikke en udbredt performance-

variabel i Danmark, og der er en del usikkerhed forbundet med brugen, såsom markeds spekulation 

og værdiansættelse af goodwill.  
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Kapitel 2 – Hvad er gældende ret for bestyrelsessammensætningen i 

Danmark? 

Den danske selskabslov (herefter SL), der blev moderniseret i 2009, indeholder bestemmelser for, 

hvorledes et kapitalselskabs øverste ledelsesorgan skal sammensættes, mens offentligt ejede 

selskabers bestyrelsessammensætning også reguleres efter ligestillingsloven. I dette kapitel udledes 

gældende ret for bestyrelsessammensætning i Danmark, men først gennemgås de overvejelser, som 

Udvalget til Modernisering af Selskabsretten (herefter Moderniseringsudvalget) havde omkring 

bestemmelser om kønsrepræsentation.   

2.1 Moderniseringen af den danske selskabslov 

Moderniseringsudvalget, hvis formål var at bringe dansk selskabsret i front på det internationale 

marked samt at fremtidssikre selskabslovgivningen, udarbejdede betænkning 1498/2008, som den 

nye selskabslov bygger på.
37

  

Ved moderniseringen af selskabsloven havde udvalget en drøftelse om, hvorvidt der fremover bør 

lovgives mere generelt om sammensætningen af bestyrelser. Dette ville indebære fastsættelse af 

regler om mangfoldighed, alder, køn osv. Baggrunden for diskussionen var dels den norske 

gennemførsel af kønsrepræsentation i bestyrelser og dels den øgede fokus på emnet i pressen. 

Moderniseringsudvalget mente, at en sådan regulering kan være relevant i det omfang, at en større 

andel af kvinder eller en øget mangfoldighed i øvrigt er ønskværdig i bestyrelser, og at dette kun 

kan nås via egentlig lovgivning.
38

  

Debatten ledte til, at Komitéen for god Selskabsledelse
39

 blev bedt om at behandle spørgsmålet og 

vurdere, om det var nødvendigt med en anbefaling på området. Komitéen præsenterede 

efterfølgende deres anbefaling for udvalget og understregede i den forbindelse, at det ved 

bestyrelsens sammensætning er vigtigt at sikre de fornødne kvalifikationer hos det enkelte medlem 

samt gennem mangfoldighed tilgodese, at medlemmerne tilsammen supplerer hinanden. Bestyrelsen 

bør derfor overveje sin sammensætning, herunder i relation til køn, for at styrke samspillet og øge 

værdiskabelsen i bestyrelsens arbejde.
40

 

                                                
37 Neville & Sørensen (2009;17) 
38 Betænkning 1498 (2008;313) 
39 Komitéen for god Selskabsledelse beskrives i kapitel 4. 
40 Betænkning 1498 (2008;314) 
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Flertallet af udvalgets medlemmer fandt herefter, at det er mest hensigtsmæssigt på dette område at 

give anbefalinger og retningslinjer via soft law i modsætning til at regulere området som f.eks. i 

Norge. Flertallet fandt desuden, at sammensætningen af bestyrelsen tilkommer ejerne, idet det er 

dem, der er bedst egnede til at vurdere den mest optimale bestyrelsessammensætning.
41

  

Et mindretal bestående af LO/AE
42

 mente ikke, at anbefalingerne fra Komitéen for god 

Selskabsledelse var tilstrækkelige, og de ønskede derfor, at loven skulle give selskaber et incitament 

til ligelig kønsfordeling. Ligeledes ønskede de, at det skulle fastsættes ved lov, at såfremt der ikke 

blev set en væsentlig forbedring inden for en periode på 5 år, så ville der blive taget andre midler i 

brug.
43

 

Et andet mindretal bestående af Noe Munck
44

 mente ikke, at området egnede sig til regulering via 

soft law, men fandt, at der burde gennemføres en lovgivning for de børsnoterede selskaber med 

henblik på en kønsrepræsentation på 40 % af begge køn, dog med en overgangsperiode på 8 år.
45

 

Der blev således ikke indføjet en kvotebestemmelse i den nye selskabslov, og man søgte i stedet at 

øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer via frivillige tiltag samt soft law, i form af 

Corporate Governance. 

2.2 Ledelsesstruktur i Danmark 

Reglerne for ledelsessammensætningen i danske kapitalselskaber er hjemlet i SL kapitel 7, og der er 

flere restriktioner på sammensætningen i aktieselskaber end i anpartsselskaber. I det følgende 

anvendes betegnelsen ”bestyrelse”, og hvis intet andet er nævnt, gælder der de samme regler for 

tilsynsrådet
46

 i de selskaber, hvor denne struktur er valgt. Idet bestyrelsen er en del af ledelsen, 

gennemgås reglerne for ledelsesstrukturer i Danmark før reglerne for sammensætningen af 

bestyrelser. 

Begrebet ledelsen defineres i SL § 6, nr. 19 som en samlet betegnelse for alle de organer, der er 

nævnt i SL § 6, nr. 4 og 5. I de to punkter defineres begreberne ’det centrale ledelsesorgan’ og 

’øverste ledelsesorgan’ således:  

  

                                                
41 Betænkning 1498 (2008;314) 
42 Landsorganisationen i Danmark /Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
43 Betænkning 1498 (2008;314) 
44 Lektor i selskabsret ved Aarhus Universitet. 
45 Betænkning 1498 (2008;315) 
46 Tilsynsrådet er defineret i afsnit 2.2.2  
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Det centrale ledelsesorgan er: 

 Bestyrelsen i selskaber med en bestyrelse. 

 Direktionen i selskaber, der alene har en direktion 

 Direktionen i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd. 

Det øverste ledelsesorgan er: 

 Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse. 

 Direktionen i selskaber, der alene har en direktion. 

 Tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd. 

Et medlem af ledelsen er derfor enten et medlem af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen. 

SL § 111 giver kapitalselskaber hjemmel til at vælge mellem tre forskellige ledelsesstrukturer, 

herunder enten en enstrenget eller tostrenget ledelsesstruktur. Dermed ligger Danmark på linje med 

et land som Frankrig, der ligeledes giver valgfrihed, men ikke på linje med Tyskland, hvor den 

tostrengede struktur er obligatorisk, og ej heller med lande som Holland, hvor den tostrengede 

struktur er obligatorisk for selskaber over en vis størrelse.
47

 

2.2.1 Bestyrelse og direktion  

Denne struktur er tilladt både i aktieselskaber og anpartsselskaber.  Direktionen varetager den 

daglige ledelse, mens bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse, jf. SL § 111, 

stk. 1, nr. 1. 

I et A/S skal der mindst være tre bestyrelsesmedlemmer, mens der i et ApS kan nøjes med at være 

et enkelt medlem,
48

 men der er ingen øvre grænse for antallet af bestyrelsesmedlemmer.
49

  Der 

sigtes herved alene på de generalforsamlingsvalgte, mens de medarbejdervalgte indtræder i tillæg 

hertil. Direktionen kan bestå af én eller flere direktører, og det er tilladt for direktionsmedlemmer 

også at være medlem af bestyrelsen. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i et A/S skal dog udgøres 

af personer, som ikke er direktører i selskabet, jf. SL § 111, stk. 1, 4. pkt. Ligeledes må direktører i 

et aktieselskab ikke være formand eller næstformand i bestyrelsen, mens der i anpartsselskaber ikke 

                                                
47 Schaumburg-Müller (2010;517) 
48 Werlauff (2010;385) 
49 Schaumburg-Müller (2010;524) 
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er nogle begrænsninger for personsammenfald i ledelsesorganerne, og direktøren kan derfor godt 

fungere som bestyrelsesformand. 

2.2.2 Tilsynsråd og direktion 

Denne struktur gælder i aktieselskaber og anpartsselskaber. Her varetager direktionen både den 

daglige ledelse samt den overordnede og strategiske ledelse, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 2. Tilsynsrådet 

ansætter og afskediger direktionen, som kan bestå af en eller flere direktører. Derudover fører 

tilsynsrådet tilsyn med direktionen, og dobbeltmandat er forbudt, da et medlem af tilsynsrådet ikke 

kan være medlem af direktionen, jf. § SL 111, stk. 1, nr. 2, 3. pkt. Der gælder de samme regler for 

antallet af medlemmer i tilsynsrådet som for antallet af bestyrelsesmedlemmer.  

2.2.3 Kun direktion 

Denne struktur gælder kun i anpartsselskaber. Hvis et ApS kun har en direktion, så er denne 

ansvarlig for såvel den daglige ledelse som den overordnede og strategiske ledelse, jf. SL § 111, stk. 

1, nr. 2. 

2.3 Valg til bestyrelse og tilsynsråd  

Nomineringen til en post som bestyrelsesmedlem sker ved, at kandidater, som ejerne eller 

bestyrelsen af forskellige årsager og på baggrund af pågældendes kvalifikationer finder egnede, 

bliver forespurgt, om de ønsker at stille op til valg. Der er således ikke på samme måde en 

ansøgningsproces som ved almindelig arbejdstagere, og ligeledes adskiller godtgørelsen for 

bestyrelseshverv sig fra almindelig løn.
50

 

Bestyrelsen i et aktieselskab vælges som udgangspunkt på selskabets generalforsamling, men 

vedtægterne kan dog give andre, eksempelvis offentlige myndigheder, ret til at udpege et eller flere 

andre bestyrelsesmedlemmer, jf. SL § 120, stk.2. Modsætningsvis kan bestyrelsen og/eller 

direktionen i et anpartsselskab vælges på en hvilken som helst måde, der er hjemlet i selskabets 

vedtægter, jf. SL § 120. Sædvanen er, at direktionen i et anpartsselskab uden bestyrelse ifølge 

vedtægterne bliver valgt på generalforsamlingen.
51

 Hvis anpartsselskabet også har en bestyrelse, vil 

vedtægterne oftest have kopieret den lovpligtige struktur fra aktieselskaber, hvilket vil sige, at 

bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, samt at bestyrelsen ansætter direktionen.
52

  

                                                
50 Ot.prp. nr. 97 (2002-2003;29) 
51 Werlauff (2010;389) 
52 Werlauff (2010;389) 
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I aktieselskaber skal flertallet af bestyrelsesmedlemmerne være valgt på generalforsamlingen, jf. SL 

§ 120, stk. 1. Ved valg til bestyrelsesposter i et A/S skal der forudgående gives oplysninger om 

kandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder bortset fra selskabets egne 

datterselskaber, jf. SL § 120, stk. 3. 

Valg til bestyrelsen afgøres på generalforsamlingen efter et almindeligt flertalsvalg eller, hvis 

nødvendigt, et relativt flertalsvalg, jf. § SL 105, 3. pkt. Vedtægterne kan foreskrive særlige 

valgmåder og valgbarhedskrav til bestyrelseskandidaterne, men det er dog sjældent, at der 

foreligger særlige valgbarhedskrav for bestyrelsesmedlemmer.
53

 Bestyrelsesmedlemmer skal være 

myndige og fysiske personer, da dansk ret ikke accepterer et andet selskab som bestyrelsesmedlem, 

jf. SL § 112.
54

 Valgperioden for et bestyrelsesmedlem skal hjemles i vedtægterne, men perioden 

kan højest være 4 år, jf. SL § 120, stk. 4.    

2.4 Medarbejderrepræsentation i det øverste ledelsesorgan 

Siden 1974 har medarbejdere haft ret til bestyrelsesposter i aktieselskaber af en vis størrelse. 

Reglerne om medarbejderrepræsentation er et resultat af omfattende forhandlinger mellem de 

involverede organisationer, og de varetager både medarbejdernes og ledelsens interesser.
55

 I 

forbindelse med den nye selskabslov overvejede Moderniseringsudvalget, om der skulle ske en 

forenkling af de mest komplicerede regler vedrørende medarbejderrepræsentation. Årsagen var, at 

mange fandt reglerne svært tilgængelige, om end reglerne i dag er indarbejdet i mange danske 

selskaber. Udvalget fandt dog, at en ændring af reglerne ville medføre en byrde for selskaberne, da 

de så skulle sætte sig ind i de nye regler, og at det derfor vil medføre et problem, hvis ændringerne 

samlet set ikke førte til fordele eller forenklinger.
56

   

Reglerne om medarbejderrepræsentation bliver formentlig også vurderet som led i valg af 

selskabsform eller som led i etablering af virksomhed i Danmark, men Moderniseringsudvalget 

havde ikke kendskab til hvorvidt, disse har afgørende betydning
57

. 

Reglerne er således fortsat, at selskaber, der over en 3-årig periode har beskæftiget gennemsnitligt 

35 personer, har pligt til at give medarbejdere pladser i det øverste ledelsesorgan på medarbejdernes 

opfordring. Det er medarbejdernes ret, men ikke pligt, at blive repræsenteret i det øverste 

                                                
53 Werlauff (2010;390) 
54 Dette gælder dog ikke rederiselskaber jf. SL § 112 stk. 2 
55 Betænkning 1498 (2008;350) 
56 Betænkning 1498 (2008;362-363) 
57 Betænkning 1498 (2008;363) 
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ledelsesorgan, og repræsentationen kræver medarbejdernes initiativ, samt at mindst halvdelen af 

medarbejderne stemmer for i en ja/nej-afstemning herom, jf. SL § 142. Herefter skal de vælge 

medlemmer til bestyrelsen, og i denne forbindelse er der udstedt bekendtgørelser, bl.a. 

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber, der indeholder en lang 

række tekniske bestemmelser om gennemførelse af valget.  

Antallet af pladser reserveret til medarbejderrepræsentanter er halvdelen af det øvrige antal 

medlemmer, men medarbejderne har altid ret til mindst to medlemmer samt suppleanter for disse, 

jf. SL § 140. Hvis antallet ikke udgør et helt tal, skal der rundes op, men medarbejderne kan altid 

vælge et mindre antal repræsentanter, end de har ret til. Derved sikres, at medarbejderne får 

mulighed for at etablere en medarbejderrepræsentationsordning, f.eks. i det tilfælde at der er 

medarbejdere, som er interesserede i at stille op, men hvor der ikke er et tilstrækkeligt antal 

kandidater eller suppleanter.
58

 Udgangspunktet er, at de medarbejdervalgte medlemmer er underlagt 

samme retsstilling som de øvrige medlemmer af det øverste ledelsesorgan, herunder tavshedspligt, 

ansvar, honorar, pligter osv.
59

   

Hvis et anpartsselskab kun har en direktion, og medarbejderne ønsker repræsentation i det øverste 

ledelsesorgan, så skal selskabet ændre struktur således, at det enten får et tilsynsråd eller en 

bestyrelse.
60

  

2.4.1 Koncernbegrebet og koncernrepræsentation 

Ud over selskabsrepræsentationen så har medarbejderne også mulighed for koncernrepræsentation. 

En koncern er defineret som et moderselskab og dets datterselskab, jf. SL § 5, nr. 18, med 

henvisning til SL §§ 6 og 7. Ved et moderselskab forstås et selskab, som har bestemmende 

indflydelse over en eller flere dattervirksomheder, jf. SL § 5, nr. 20, ligeledes med henvisning til SL 

§§ 6 og 7. I denne sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at SL som udgangspunkt ikke regulerer 

udenlandske moderselskaber, uanset hvor mange danske datterselskaber der måtte være.
61

  

Konsekvensen af koncernrepræsentation er, at reglerne i SL § 140 finder tilsvarende anvendelse på 

medarbejdere i et dansk moderselskab og dets danske datterselskaber, hvis begge er registreret i 

Danmark, samt filialer i Danmark af udenlandske datterselskaber. Konsekvensen er således, at 

                                                
58 Schaumburg-Müller (2010;634) 
59 Betænkning 1498 (2008;350) 
60 Werlauff (2010;594) 
61 Werlauff (2010;565) 
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medarbejderne i koncernen har ret til at blive repræsenteret i moderselskabet, såfremt 

moderselskabet har bestemmende indflydelse over det selskab, hvor de er ansat.
62

   

2.5 Selskabslovens straf- og tvangsopløsningsbestemmelser  

Ovenfor er SL’s regler vedrørende ledelsesstruktur samt valg af medlemmer til det øverste 

ledelsesorgan behandlet, og i dette afsnit vil SL’s sanktionsbestemmelser ved manglende 

efterlevelse af visse bestemmelser i SL blive gennemgået. Der er mulighed for sanktioner enten i 

form af bødepålæg eller tvangsopløsning, og dette er relevant at behandle i forhold til manglende 

efterlevelse af SL’s bestemmelse om bl.a. ledelsesstruktur. 

I forhold til overtrædelse af helt specifikke bestemmelser i SL findes der hjemmel til, at Erhvervs- 

& Selskabsstyrelsen (herefter E & S) kan pålægge selskaber bøder, jf. SL § 367. Denne 

bestemmelse hjemler dog ikke bøder ved manglende efterlevelse af SL’s bestemmelser vedrørende 

valg af ledelsesstrukturen i § 111. Derimod vil en manglende efterlevelse af lovens regler eller 

selskabets vedtægter vedrørende ledelsen af selskabet i sidste ende medføre, at E & S kan anmode 

skifteretten om at tvangsopløse kapitalselskabet efter SL § 226, jf. SL § 225, stk. 1, nr. 2. E & S er 

dog ikke forpligtiget til at træffe beslutning om tvangsopløsning, såfremt styrelsen vurderer, at de 

konkrete omstændigheder gør det mere hensigtsmæssigt at pålægge selskabets ledelse 

tvangsbøder.
63

  

Der er en undtagelse, idet E & S har mulighed for at fastsætte en frist til afhjælpning af en mangel 

efter stk. 1, jf. SL § 225, stk.2, 1. pkt. Afhjælpes denne mangel ikke senest ved fristens udløb, kan 

der træffes beslutning om tvangsopløsning, jf. SL § 225, stk.2, 2. pkt. Fristen fastsat af E & S er 

normalt 4 uger.
64

 Selskabet kan ikke undgå den iværksatte tvangsopløsning ved enten at træffe en 

beslutning om likvidation eller ved at benytte sig af muligheden for at iværksætte opløsning ved 

erklæring.
65

 

En af konsekvenserne ved tvangsopløsning af et selskab er, at selskabets hidtidige ledelse fratages 

den selskabsretlige rådighed over selskabet, hvilket bl.a. indebærer, at selskabets ledelse slettes som 

tegningsberettiget.
66

  

                                                
62 Werlauff (2010;597) 
63 Schaumburg-Müller (2010;869) 
64 Schaumburg-Müller (2010;869) 
65 Werlauff (2010;747)  
66 Werlauff (2010;747) 
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Konsekvensen efter E & S’ beslutning om at sende et selskab til tvangsopløsning ved skifteretten er 

videre, at dette skal offentliggøres i E & S’ it-system, jf. SL § 227, stk. 1. Herefter skal selskabet 

beholde sit navn, men med tilføjelsen ”under tvangsopløsning”, jf. SL § 227, stk. 2.  

For tvangsopløsning gælder der i øvrigt de samme bestemmelser som ved likvidation i SL’s kapitel 

14
67

, hvilket også betyder, at generalforsamlingen med dobbelt 2/3 flertal
68

 efter SL § 106 kan 

beslutte at genoptage selskabets virksomhed, jf. SL § 232. For at kunne genoptage selskabets 

virksomhed kræves det, at de listede krav i SL § 231 opfyldes, bl.a. at der vælges ledelse og 

eventuel revisor Der er dog et krav om, at en anmeldelse om genoptagelse skal være modtaget 

senest 3 måneder efter, at E & S har anmodet skifteretten om tvangsopløsning, og at der ikke inden 

for de seneste 5 år foreligger en anmeldelse om tvangsopløsning, jf. SL § 232, stk. 2. I denne 

sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at E & S’s opløsningsbeslutning ikke kan efterprøves af 

skifteretten, og at skifteretten ikke kan udsætte tvangsopløsningen.
69

 

Moderniseringsudvalget fandt overordnet set SL’s regler samt E & S’ praksis vedrørende 

tvangsopløsning for værende hensigtsmæssige, og at den eksisterende praksis derfor i videst mulige 

omfang burde videreføres i den nye selskabslov.
70

 

2.6 Bestyrelsessammensætning i offentligt ejede virksomheder 

Den danske ligestillingslov
71

 (herefter LSL) hjemler særlige regler for bestyrelsessammensætning i 

offentlige virksomheder.
72

 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af direktiv 

2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og 

kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser.  

Formålet med loven er at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, 

lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og 

mænds lige værd, jf. LSL § 1, stk. 1, 1. pkt. Hovedreglen er herefter, at ingen må udsætte en anden 

person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn, jf. LSL § 2. Dette er dog fulgt 

af undtagelserne, som giver mulighed for forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i 

                                                
67 Werlauff (2010;748) 
68 2/3 stemmer afgivet samt 2/3 af den repræsenterede aktiekapital på generalforsamlingen  
69 Betænkning 1498 (2008;541) 
70 Betænkning 1498 (2008;544) 
71 LBK nr. 1095 af 19/09/2007 - Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 
72 Defineres på næste side.  
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et legitimt mål, samt at midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige, jf. LSL 

§ 3a, stk.1.  

LSL indeholder regler om kønsrepræsentation i bl.a. offentlige udvalg, og her bør der være en 

ligelig sammensætning af kvinder og mænd, jf. LSL § 8. Det samme gør sig gældende for 

bestyrelser, repræsentantskaber eller tilsvarende kollektiv ledelse i den statslige forvaltning, jf. § 11, 

stk. 1.  

For andre institutioner gælder følgende, jf. LSL § 11, stk. 2: 

Bestyrelser, repræsentantskaber eller tilsvarende kollektiv ledelse for selvejende institutioner, 

interessentskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, der ikke kan henregnes til den offentlige 

forvaltning, bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Dette 

gælder, hvis udgifterne ved de selvejende institutioners virksomhed overvejende dækkes af statslige 

midler, eller hvis den overvejende del af selskabet ejes af staten. 

Ressortministeren kan beslutte, at den ligelige fordeling af kønnene også skal gælde for de i LSL § 

11, stk. 2, nævnte institutioner, jf. LSL § 11, stk. 3. 

Ressortministeren kan ligeledes beslutte, om kønssammensætningen enten skal være ligelig eller 

afbalanceret i nærmere angivne selvejende institutioner, interessentskaber, anpartsselskaber og 

aktieselskaber, hvis udgifterne ved de selvejende institutioners virksomhed dækkes med over 50 % 

af statslige midler, eller hvis over 50 % af selskabet m.v. ejes af staten. Ressortministeren kan også 

beslutte, om en ligelig eller afbalanceret sammensætning skal gælde for selskaber, der udøver 

virksomhed i henhold til koncession
73

 eller lignende offentlig godkendelse, jf. LSL § 11, stk. 4. 

Ifølge Vejledning om kønssammensætning i offentlige udvalg m.v. og statslige bestyrelser m.v. skal 

begrebet afbalanceret forstås som minimum 1/3 af hvert køn, mens ligelig fordeling skal forstås 

bogstaveligt som 50 % af hvert køn.
74

 

2.7 Danmarks internationale forpligtelser – herunder EU, EUF og CEDAW  

I kraft af Danmarks medlemskab af EU er det også væsentligt at belyse Danmarks internationale 

forpligtelser. EU har på det selskabsretlige område gennemført en række direktiver, men der er 

endnu ingen af disse, som indeholder regler om kønsrepræsentation eller kvoter i det øverste 

                                                
73 Dette er en aftale mellem en offentlig myndighed og et selskab, der giver selskabet retten til en bestemt aktivitet eller, 

med andre ord, en form for partnerskab. 
74 Ligestillingsministeriets vejledning om Ligestillingslovens kap. 4 s. 12 
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ledelsesorgan. Ligestilling er dog i traktatbestemmelserne en del af de grundlæggende rettigheder, 

som overordnet set omfatter al lovgivning, herunder naturligvis også den danske selskabslov. Det er 

derfor med henblik på en kønskvote relevant at undersøge, hvilke internationale forpligtelser 

Danmark har.  

Dette bliver efterfulgt af et afsnit vedrørende Danmarks forpligtelser i forhold til CEDAW, som er 

en FN-konvention om forbud af kønsdiskrimination.  

2.7.1 EU-traktater  

I traktaten om den europæiske union (EU) tildeler medlemsstaterne Unionen kompetencer til at nå 

deres fælles mål, jf. art. 1 EU. 

I art. 2 EU vedrørende unionens værdier fastslås det, at unionen bl.a. bygger på værdierne om 

frihed, demokrati, ligestilling og respekt for menneskerettighederne. Dette er medlemsstaternes 

fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, 

retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd, jf. art. 2 EU. Dette støttes af art. 3 

vedrørende unionens værdier, hvoraf det fremgår, at unionen bekæmper social udstødelse og 

forskelsbehandling og fremmer social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og 

mænd, solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af børns rettigheder, jf. art. 3, nr. 3, 4. pkt. 

Ydermere fastslås det, at unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i Den 

Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, jf. art 6, stk. 1. Dette betyder med andre 

ord, at charteret om grundlæggende rettigheder er blevet gjort retligt bindende med Lissabon-

traktaten og anses for at have samme værdi som traktaterne. Med Lissabontraktaten sker der altså 

det, at borgernes rettigheder og menneskerettighederne får en central placering. Charteret skrives 

således ikke ind som en del af traktaten, men EU’s institutioner forpligtes til at overholde charteret 

for grundlæggende rettigheder, ligesom medlemsstaternes myndigheder gør det i forbindelse med 

gennemførelsen af EU-retten.
75

 Ydermere sker der det, at EU tiltræder EMRK
76

 samtidig med 

Lissabon-traktaten, hvilket betyder, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fremover vil 

kunne behandle klager over EU om evt. krænkelse af EMRK. 

                                                
75 Baggrundsnote om Lissabon-traktaten, VII. Grundlæggende rettigheder – s. 397 
76 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
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Anerkendelsen i art. 6 EU gør i denne sammenhæng art. 23 i Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder særlig interessant. Denne artikel omhandler ligestilling mellem kvinder 

om mænd, og det fremgår at: 

Der skal sikres ligestilling mellem kvinder og mænd på alle områder, herunder i forbindelse med 

beskæftigelse, arbejde og løn. 

Princippet om ligestilling er ikke til hinder for opretholdelse eller vedtagelse af foranstaltninger, 

der giver det underrepræsenterede køn specifikke fordele.   

Ud over traktaten om den europæiske union er ligestilling mellem kvinder og mænd også et 

grundlæggende princip i Traktaten om den europæiske unions funktionsmåde (TEUF). Ud over 

Unionens funktionsmåde, fastlægger denne traktat de områder, der er omfattet af dens beføjelser og 

de nærmere afgrænsninger af disse beføjelser, jf. art. 1, stk. 1 TEUF.   

Det fremgår, at Unionen i alle sine aktiviteter tilstræber at fjerne ulighed og fremme ligestilling 

mellem kvinder og mænd, jf. Art. 8. Det følger ligeledes af traktatens artikel 10, at der er et generelt 

forbud mod forskelsbehandling. Således bliver unionen i alle henseender pålagt at fremme 

ligestilling mellem kvinder og mænd.  

Forbuddet mod diskriminering på grund af køn kommer til udtryk i art. 157 EUF. Bestemmelsens 

nr. 1 og 2 indeholder forbud mod forskelsbehandling i forhold til løn, mens nr. 3 fastsætter at; 

”Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter 

høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg foranstaltninger, der skal sikre anvendelsen af 

princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med 

beskæftigelse og erhverv, herunder princippet om ligeløn for samme arbejde eller arbejde af samme 

værdi.”   

Ydermere indeholder art. 157, nr. 4 EUF en bestemmelse om positiv særbehandling af det ene køn: 

”For at sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder i praksis på arbejdsmarkedet er princippet 

om ligebehandling ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller vedtager 

foranstaltninger, der tager sigte på at indføre specifikke fordele, der har til formål at gøre det 

lettere for det underrepræsenterede køn at udøve en erhvervsaktivitet eller at forebygge eller opveje 

ulemper i den erhvervsmæssige karriere.” 
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Det vil med andre ord sige, at det står medlemsstaterne frit for at udøve en form for positiv 

særbehandling, hvor det er nødvendigt for at fremme det underrepræsenterede køns erhvervsaktiv. 

Dette hjemler muligheden for at anvende kønskvoter til at øge andelen af kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer, og ligeledes kan Rådet med enstemmighed og med Europa-Parlamentets 

godkendelse træffe foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på baggrund af bl.a. køn, 

dog med forbehold for traktatens øvrige bestemmelser og inden for rammerne af de beføjelser, som 

traktaterne tillægger Unionen, jf. art. 19 EUF.  

Der er tre vigtige begrænsninger af denne mulighed for positiv særbehandling. For det første er der 

legalitetsprincippet, hvorefter EU-institutioner ikke uden hjemmel eller med anden hjemmel end 

den, der fremgår af traktaterne, må udstede retsakter.
77

 For det andet er der subsidiaritetsprincippet, 

hvorefter Fællesskabet kun kan regulere på de områder, som ikke hører ind under dets 

enekompetence, hvis og kun i det omfang, at medlemsstaterne ikke i tilstrækkeligt omfang kan 

opfylde målene. Ydermere er det et krav, at den påtænkte handling bedre lader sig gennemføre på 

fællesskabsplan med hensyn til omfang og virkning.
78

 Ydermere indebærer subsidiaritetsprincippet, 

at EU skal foretrække minimumsharmonisering, om end de på det pågældende område har 

kompetence til fuldstændig harmonisering, hvis det ikke er i modstrid med målene eller EU-

traktaten at minimumsharmonisere.
79

 For det tredje er der proportionalitetsprincippet, som 

indebærer, at de handlinger, som er underlagt princippet, ikke må gå videre end hvad der er 

formålet med handlingen, samt at de anvendte midler og handlings formål skal harmonere.
80

 

Proportionalitetsprincippet finder, efter domstolens praksis, anvendelse på såvel foranstaltninger i 

EU-regi som nationale foranstaltninger. Der er således tale om en treleddet test, kaldet 

proportionalitetstesten, som er udledt af domspraksis, idet:
81

  

 målet skal være lovligt,  

 midlerne skal være egnede (hensigtsmæssige), og  

 omfanget må ikke være mere indgribende end nødvendigt. 

                                                
77 Neergaard & Nielsen (2009;103) 
78 Neergaard & Nielsen (2009;105) 
79 Neergaard & Nielsen (2009;107) 
80 Neergaard & Nielsen (2009;179) 
81 Neergaard & Nielsen (2009;180)  
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2.7.2 CEDAW 

Ud over de EU-retlige forpligtelser ratificerede Danmark den 21. april 1983 The Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), som er en konvention 

under FN.
82

 Dette defineres i traktatkonventionens artikel 2 som en mellemfolkelig overenskomst 

afsluttet i skriftlig form mellem stater og undergivet folkerettens regler.
83

   

Dette er en international konvention om kvinders rettigheder, som består af en præambel og 30 

artikler, som definerer, hvad der udgør diskrimination af kvinder samt fastsætter en dagsorden for 

nationale tiltag til bekæmpelse af diskrimination på grund af køn. Den er derfor relevant i denne 

sammenhæng, fordi den direkte omhandler diskriminationsforbuddet.  

Ved at tiltræde denne konvention forpligter medlemmerne sig til:
84

 

 at inkorporere princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder i det juridiske system, 

 at afskaffe al diskriminerende lovgivning og vedtage hensigtsmæssig lovgivning til forbud 

af diskrimination af kvinder, 

 at etablere domstole og andre offentlige institutioner til at sikre den effektive sikring mod 

diskrimination af kvinder, og  

 at sikre eliminering af alle diskriminerende handlinger af kvinder af enten personer, 

organisationer eller virksomheder. 

På grund af Danmarks ratificering af CEDAW er Danmark juridisk bundet til at gennemføre 

bestemmelserne i praksis. Ydermere er Danmark forpligtet til mindst hvert fjerde år at fremlægge 

en national rapport om de tiltag, som er gennemført for at leve op til konventionen.
85

 

Konventionens generelle forbud ses i artikel 1 vedrørende diskrimination: 

”For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean 

any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of 

impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their 

marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms 

in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.” 

                                                
82 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm Besøgt d. 28.11.2011 
83 http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf Besøgt d. 28.11.2011 
84 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm Besøgt d. 28.11.2011 
85 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm Besøgt d. 28.11.2011 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
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Der gælder således et generelt diskriminationsforbud, og dette er nærmere defineret i konvention i 

forhold til forskellige områder, men dog ikke specifikt i forhold til selskabsledelse.  

Ud over dette generelle diskriminationsforbud indeholder CEDAW-konventionen i artikel 4 også en 

mulighed for at indføre positiv særbehandling, som dog skal ophæves, når målet er nået:  

1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality 

between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present 

Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate 

standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and 

treatment have been achieved.  

2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the 

present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory. 

2.8 Sammenfatning af kønsrepræsentation i Danmark 

Der findes ingen bestemmelser i den danske selskabslov, som hjemler diversitet i bestyrelser i 

danske kapitalselskaber i det private erhvervsliv. Kapitalejerne kan dog ikke sammensætte hele 

bestyrelsen selv, da medarbejdere har ret til repræsentation i selskaber over en vis størrelse. Det er 

altså op til kapitalejerne og medarbejderne at vælge den samlede bestyrelse og derigennem 

bestemme andelen af kvinder. Der findes dog reguleringer i dansk ret, som hjemler 

kønssammensætningen i selskaber, da det i offentlige selskaber er op til ressortministeren at 

bestemme kønssammensætningen i ledelsen, hvor hvert køn skal være repræsenteret med minimum 

1/3.  

Både EU-lovgivningen, EU’s Charter om grundlæggende rettigheder og CEDAW indeholder regler 

om positiv særbehandling, men hvorvidt disse kan gennemføres i dansk ret vil blive behandlet i 

følgende kapitel. 
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Kapitel 3 – Strider kønskvoter imod EU’s retsprincipper?  

Den danske lovgivning bygger bl.a. på forudsætningerne om ligestilling mellem kvinder og mænd 

og er derudover baseret på EU’s retsprincipper, herunder forbuddet mod forskelsbehandling mellem 

kønnene. I den forbindelse er det interessant at undersøge, hvorvidt kønskvotering strider imod 

disse grundlæggende retsprincipper. 

3.1 Retsprincipper  

Retsprincipper eller retsgrundsætninger udvikles på områder, der følges af private, som ikke 

reguleres af bindende retsforskrifter. Disse principper kan blive anerkendt af domstolene ved 

konfliktløsning og kan derved få en reel retskildemæssig betydning, når de bliver anvendt i 

almindelighed på det pågældende område.
86

 De adskiller sig fra regler ved, at de typisk er væsentlig 

mindre præcise og indebærer et væsentligt element af skøn. Disse retlige principper angiver således 

ikke den færdige løsning på enkeltsager, men indeholder til gengæld de hensyn eller synspunkter, 

som skal inddrages i retsanvendelsen.
87

 De almindelige retsprincipper, som er anerkendt i EU-

retten, omfatter bl.a. ligebehandlingsprincippet, lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet og 

retten til domstolsprøvelse
88

. Ligebehandlingsprincippet indeholder et forbud mod forskels-

behandling i forhold til køn, og dette fremgår af såvel EU-traktaten som TEUF. Dog giver EU-

retten både i EU-traktaten og TEUF medlemsstaterne mulighed for at indføre foranstaltninger, der 

giver det underrepræsenterede køn specifikke fordele i form af positiv særbehandling. CEDAW- 

konventionen indeholder ligeledes, som gennemgået tidligere, en mulighed for at indføre positiv 

særbehandling, som dog skal ophæves, når målet er nået, jf. art. 4.  

3.2 Positiv særbehandling og kønsmainstreaming 

EU-reglerne omfatter både materiel og formel lighed, som begge har til formål at sikre, at alle 

behandles lige. Princippet om materiel lighed har et positivt udgangspunkt, da det forudsætter, at 

der tages hensyn til de faktiske uligheder grundet f.eks. køn, og foreskriver, at disse uligheder 

fjernes eller udlignes. Princippet om den formelle lighed forbyder at begrunde forskelsbehandling af 

personer grundet køn.
89

 Diskriminationsforbuddet bidrager således til at sikre den formelle lighed, 

                                                
86 Blume (2004;145) 
87 Nielsen & Tvarnø (2008;49) 
88 Nielsen & Tvarnø (2008;126) 
89 Sag C-450/93, Samling af Afgørelser 1995 side I-03051, pkt. 16 i generaladvokatens udtalelse. Denne dom vil blive 

nærmere gennemgået nedenfor. 
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mens positiv særbehandling og mainstreaming tilsigter at realisere den materielle ligestilling.
90

 

Kønsmainstreaming indebærer, at køn gøres synligt og tages i betragtning i en tidlig fase i reglernes 

planlægning og udformning samt i beslutningsprocesser og praksis, således at målet om 

kønsligestilling kan nås.
91

  

ILO
92

 definerer begrebet således: 

"Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and 

men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in any area and at all 

levels. It is a strategy for making the concerns and experiences of women as well as of men an 

integral part of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes 

in all political, economic and societal spheres, so that women and men benefit equally, and 

inequality is not perpetuated. The ultimate goal of mainstreaming is to achieve gender equality." 

Omvendt kan det siges, at formålet med mainstreaming-strategien er, at fokus skal være rettet mod 

lighed i muligheder og ikke i faktisk fordeling af opgaver og poster.  

3.3 Vil en kønskvote være at betragte som positiv særbehandling? 

En kønskvote kan udformes på to måder, enten som en ”øremærkning” af en vis procentdel af 

bestyrelsesposterne til det ene køn eller som kønsneutral løsning, hvor begge køn sikres en vis 

procentdel af bestyrelsesposterne.    

Den ene mulige løsning er kønskvoter, hvor en vis procentdel af bestyrelsesposterne ”øremærkes” 

det ene køn, og her er der tale om positiv særbehandling.  Dette er der som udgangspunkt ikke noget 

til hinder for, jf. art. 157, nr. 4 EUF. Den positive særbehandling afviger fra det grundlæggende 

retsprincip om ligebehandling mellem kvinder og mænd, og derfor skal nationale lovinitiativer, der 

afviger fra dette princip, bl.a. opfylde proportionalitetsprincippet.  

En lignende problemstilling har været prøvet ved EFTA-domstolen i en sag mod Norge.
93

 Sagens 

omstændighed var den, at man i Norge opretholdte en bestemmelse, hvorved en række akademiske 

stillinger ved Oslo Universitet var ”øremærkede” til kvinder. Baggrunden for reglen var, at man i 

                                                
90 Nielsen & Tvarnø (2008;395) 
91 Nielsen & Tvarnø (2008;399) 
92 ILO er et FN-organ, der består af tre parter: medarbejder-, arbejdsgiver- og regeringsrepræsentanter. Definition på 

mainstreaming http://www.ilo.org/public/english/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm Besøgt d. 28.11.2011 
93 Sag E-1/02, EFTA Surveillance Authority vs. The Kingdom of Norway, EFTA-domstolens dom af 24. januar 2003, 

EFTA-domstolens dom af 24. januar 2003, EFTA Court Report 2003, p.1 
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Norge mente, at kvinder var underrepræsenteret i højere akademiske stillinger sammenlignet med 

antallet af kvindelige studerende. Den pågældende paragraf i universitetsloven (egen kursivering): 

 

Efter en klage indgivet til EFTA-tilsynsmyndigheden forelagde EFTA den norske regering en 

påstand om, at Norge havde undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til art. 7 og 70 i EØS-

aftalen og art. 2, stk.1, art. 2, stk. 4, og art. 3, stk. 1, i direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976.  

Det ledte sidenhen til en sag ved EFTA-domstolen, idet den norske regering fastholdte, at denne 

regel var i overensstemmelse med deres forpligtelser til ligebehandling af kvinder og mænd.  Denne 

påstand støttede de med, at der er mulighed for at gennemføre tiltag, der sikrer specifikke fordele til 

det underrepræsenterede køn art. 157, nr. 4. jf. præmis 28. Derudover fastholdte de, at reglen ikke 

stred imod proportionalitetsprincippet, altså at indgrebet ikke er mere vidtgående end, hvad formålet 

tilsiger, jf. præmis 32. Ydermere fremhævede den norske regering sine internationale forpligtelser i 

forhold til CEDAW, og at direktivets bestemmelser således skal fortolkes i lyset af konventionens 

bestemmelser, jf. præmis 27. 

Til støtte for sin påstand om overholdelse af proportionalitetsprincippet lagde den norske regering 

til grund, at det kun drejede sig om et begrænset antal stillinger samt, at de ”øremærkede” stillinger 

var en udvidelse af det nuværende antal stillinger, og at mænds muligheder for at få en stilling 

derfor var uændret, jf. præmis 34 og 35.  

Domstolen fandt, at ligebehandling er en grundlæggende rettighed, og at nationale lovinitiativer, der 

afviger fra dette, skal være afbalanceret mellem behovet for at fremme det underrepræsenterede køn 

og mulighederne for kandidater af det modsatte køn. Domstolen fastholder, at der skal være en 

mulighed for, at den bedste kandidat får jobbet, og dette mente domstolen ikke, at den norske 

regering kunne godtgøre i sit forsvar, jf. præmis 45.  Ud fra dommen kan det konkluderes, at 

domstolen fandt, at den nationale lovgivning afskar mænd fra de pågældende stillinger, og at man 

derved trak den positive særbehandling for langt, og derfor stred imod det grundlæggende 

ligebehandlingsprincip.  

“The appointing body advertises academic posts. A member of the Department’s 

Steering Committee or of the Appointments Committee can however always request the 
Board to advertise the post itself. If one sex is clearly under-represented in the category 

of post in the subject area in question, applications from members of that sex shall be 

specifically invited. Importance shall be attached to considerations of equality when the 

appointment is made. The Board can decide that a post shall be advertised as only open 

to members of the underrepresented sex.” 
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En anden dom, vedrørende ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til 

beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår, er den såkaldte Kalanke-

dom.
94

 Sagens omstændighed var den, at Land Bremens lov om ligebehandling af mænd og kvinder 

i den offentlige tjeneste, indeholdte nogle særlige bestemmelser vedrørende ansættelse og 

udnævnelse i en stilling samt forfremmelse. Ved indstilling, herunder ansættelse, så skulle der gives 

fortrinsstilling til kvinder, der er lige så kvalificerede som deres mandlige medansøgere. Ligeledes 

gjaldt der ved udnævnelser, at der var fortrinsstilling til kvinder, der er lige så kvalificerede som 

deres mandlige medansøgere, når kvinder var underrepræsenterede. Dette endte i en sag ved de 

tyske domstole, hvor Eckhard Kalanke hævdede, at kan var mere kvalificeret til en stilling end sin 

kvindelige modpart, samt at sådanne bestemmelser var i strid med Land Bremens forfatning og den 

tyske grundlov. Bundesarbeitsgericht mente ikke, at der var tale om en kvoteordning, som var i strid 

med hverken nationale eller EU-retlige bestemmelser, men forelagde to præjudicielle spørgsmål ved 

EU-domstolen. 

Domstolen fandt, at en national bestemmelse, hvorefter der ved forfremmelse og på områder hvor 

kvinder var underrepræsenteret gives en fortrinsstilling til kvinder, indebar en forskelsbehandling på 

grund af køn, jf. præmis. 16. Dog fandt domstolen, at sådanne bestemmelser, såfremt de havde til 

formål at sætte kvinder i stand til bedre at kunne konkurrere med mænd, kunne tillades, jf. præmis 

19. Samlet set fandt domstolen dog, at en sådan bestemmelse i tysk ret strid i mod princippet om 

ligebehandling af mænd og kvinder. 

Den anden mulige løsning for kønskvoter er kønsneutral, idet begge køn sikres en vis procentdel af 

bestyrelsesposterne. Denne har endnu ikke været prøvet ved domstolene, hvorfor det ikke kan vides, 

om den strider imod det grundlæggende ligebehandlingsprincip. Et argument for, at denne løsning 

strider imod dette princip, er, at der foreligger indirekte diskrimination, idet denne løsning kun er til 

kvindernes fordel, fordi de reelt besidder relativt få bestyrelsesposter. Finder en domsprøvelse, at en 

sådan kvoteløsning ikke strider imod dette princip, så er der som udgangspunkt intet til hinder for en 

sådan løsning. Finder en domsprøvelse derimod, at denne løsning strider imod 

ligebehandlingsprincippet, så er der tale om positiv særbehandling. Dette kan dog retfærdiggøres, 

såfremt proportionalitetsprincippet er opfyldt, hvilket indebærer, at de handlinger, som er underlagt 

                                                
94 Kalanke, C-450/93, Eckhard Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen, domstolens dom af 17. oktober 1995, Samling af 

Afgørelser 1995 side I-03051 
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princippet, ikke må gå videre end formålet med handlingen, samt at de anvendte midler og 

handlingens formål skal harmonere.
95

  

Findes denne løsning som værende positiv særbehandling, strider det dog ikke imod CEDAW-

konventionens art. 4, da denne netop giver en mulighed for at fremme kvinders ligestilling. Dog 

skal der være tale om en tidsbegrænset foranstaltning.    

3.4 Sammenfatning på forholdet mellem ligestilling og de grundlæggende 

retsprincipper  

Hvis den første løsning med en øremærkning af bestyrelsesposterne vælges, så er der tale om 

positiv særbehandling, hvilket er en fravigelse af det traktatfæstede ligebehandlingsprincip og ikke 

vil opfylde proportionalitetsprincippet.  

Hvis den anden løsning vælges, og denne ikke findes at være i strid med ligebehandlingsprincippet 

og proportionalitetsprincippet, så er der som udgangspunkt ikke noget til hinder for national- eller 

EU-retlig regulering på området. Det er således som udgangspunkt muligt at gennemføre en sådan 

kønsneutral løsning, men hvorvidt denne løsning for bestyrelsessammensætningen i private 

selskaber er forenelig med det grundlæggende ligebehandlingsprincip, er endnu ikke prøvet ved 

domstolen.  

Dette åbner op for en supplering af den nuværende lovgivning for bestyrelsessammensætning i form 

af kønsrepræsentation. Lovgivningen for bestyrelsessammensætning er i forvejen suppleret med 

soft law og hensigtserklæringer om kønssammensætning, som vil blive gennemgået i næste kapitel.  

  

                                                
95 Neergaard & Nielsen (2009;179) 
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Kapitel 4 – Hvad anbefaler Komitéen for god Selskabsledelse i forhold 

til bestyrelsessammensætning? 

Ud over de materielle regler om bestyrelsessammensætning bør selskaber forholde sig til de danske 

corporate governance-anbefalinger, som er udstedt af Komitéen for god Selskabsledelse, samt en 

række frivillige tiltag for kønssammensætning. Først beskrives Komitéen for god Selskabsledelse, 

og derefter gennemgås de anbefalinger, som omhandler bestyrelsessammensætningen, samt de 

frivillige hensigtserklæringer, som danske selskaber kan underskrive.     

4.1 Corporate Governance - Komitéen for god Selskabsledelse 

I 2001 blev der på baggrund af den daværende regerings erhvervsstrategi, dk21, nedsat et udvalg 

bestående af fire erhvervsfolk med Lars Nørby i spidsen. De blev anmodet om at vurdere, om der 

var behov for anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark.
96

 Udvalget fandt, at der var et sådant 

behov i Danmark, fordi det ville gøre det mere attraktivt at investere i danske selskaber, give 

inspiration til bestyrelser og direktioner til at tackle strategiske udfordringer som følge af 

globaliseringen og dermed styrke selskabernes konkurrenceevne samt udbrede god selskabsledelse 

ved at stimulere debatten om corporate governance.
97

 Nørby-udvalget udarbejde de første 

anbefalinger, og dermed var grundstenen lagt til ’Komitéen for god Selskabsledelse’ (herefter 

Komitéen), som i august 2011 udgav de nyeste anbefalinger for god selskabsledelse. 

Anbefalinger har karakter af soft law, og der er derfor ikke knyttet nogle sanktioner til 

anbefalingerne, hvilket betyder, at et selskab ikke kan straffes for manglende efterlevelse. Dog skal 

selskabet forholde sig til anbefalingerne og følge ”comply or explain”-princippet, da de ellers ikke 

kan være noteret på børsen. Der vil sige, at selskabet kan leve op til anbefalingerne, selvom man 

ikke følger dem, ved blot at forklare, hvorfor de ikke bliver fulgt. Dette princip er defineret i 

børsreglerne
98

 og i Årsregnskablovens § 107b, stk. 1, nr. 3:  

Angivelse af, hvilke dele af den i nr. 1 omhandlede kodeks virksomheden fraviger, og grundene 

hertil, hvis virksomheden har besluttet at fravige dele af kodeksen. 

                                                
96 Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark - Anbefalinger for god Selskabsledelse i Danmark.  
97 Nørby-udvalgets rapport (2001;8) 
98 Nasdaq OMX (2010;40) 
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4.1.2 Anbefalingerne for god selskabsledelse om bestyrelsessammensætning 

Komitéen udarbejder hvert kvartal en oversigt over bestyrelsessammensætningen i de danske 

aktieselskaber, og i september 2011 så sammensætningen således ud: 

Figur 1 - Komitéen for god Selskabsledelse (www.corporategovernance.dk) 

 

De nyeste anbefalinger indeholder stramninger med hensyn til behovet for mangfoldighed i 

bestyrelseslokalet, da mangfoldighed øger kvaliteten af arbejdet og samspillet i det øverste 

ledelsesorgan, bl.a. gennem forskelligartet tilgang til ledelsesmæssige opgaver.
99

  

Anbefalingernes afsnit 5.1 omhandler det øverste ledelsesorgans sammensætning, som gennemgås 

nedenfor.   

5.1.1. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan årligt beskriver, hvilke kompetencer det skal råde 

over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, og at kompetencebeskrivelsen offentliggøres på 

hjemmesiden. Indstillingen til generalforsamlingen om sammensætningen af det øverste ledelsesorgan 

bør udformes i lyset heraf.  

5.1.2. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan sikrer en formel, grundig og for medlemmerne 

transparent proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til ledelsesorganet. Ved vurderingen af 

sammensætningen og indstilling af nye kandidater skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og til 

behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn og alder.  

                                                
99 Anbefalinger for god Selskabsledelse (2011;11) 
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Til punkt 5.1.2 er der i de seneste anbefalinger tilføjet kommentaren: 

Den forberedende proces for udvælgelse af kandidater til det øverste ledelsesorgan bør prioritere 

selskabets målsætning for mangfoldighed. Nomineringsudvalget bør derfor til brug for drøftelsen i 

det øverste ledelsesorgan fremkomme med forslag til kandidater, der understøtter selskabets 

målsætning for mangfoldighed i det øverste ledelsesorgan.  

Samlet set skal det øverste ledelsesorgan sammensættes på baggrund af de kompetencer, der 

efterspørges, men de indstillede kandidater skal afspejle selskabets målsætning om mangfoldighed. 

Der er dermed risiko for, at det ikke alene er kompetencerne, som er afgørende for, hvem der skal 

sidde i bestyrelsen, da man er nødsaget til at prioritere forskellighed i bestyrelsen, hvis anbefalingen 

skal følges. 

5.1.3. Det anbefales, at der sammen med indkaldelsen til generalforsamling, hvor valg til det 

øverste ledelsesorgan er på dagsordenen, udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters 

kompetencer med oplysning om kandidaternes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, 

bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske virksomheder samt 

krævende organisationsopgaver.  

Anbefalingernes kommentar til punkt 5.1.3: Beskrivelsen kan indeholde oplysning om de 

rekrutteringskriterier, det øverste ledelsesorgan har fastlagt, herunder de krav til professionelle 

kvalifikationer, brancheerfaring, international erfaring, uddannelsesmæssig baggrund m.v., som 

det er væsentligt at have repræsenteret i det øverste ledelsesorgan.  

Kapitalejerne får en præsentation af de opstillede kandidater og kan derigennem træffe deres valg 

om, hvilke bestyrelsesmedlemmer de ønsker. Der er dermed lagt op til, at det er gennem selve 

nomineringen af kandidaterne, der skal skabes mangfoldighed. Man kan derfor efterleve 

anbefalingerne ved at indstille kandidater, som overholder kravet om mangfoldighed og samtidig 

opleve, at valget af bestyrelsesmedlemmerne resulterer i, at der ingen mangfoldighed bliver i 

bestyrelsen. 

5.1.4. Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen redegøres for sammensætningen af det 

øverste ledelsesorgan, herunder for mangfoldighed, samt for de enkelte medlemmers særlige 

kompetencer.  
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Kapitalejerne kan så vurdere, om sammensætningen er ønskelig med hensyn til kompetencer og 

mangfoldighed. Finder kapitalejeren ikke sammensætningen optimal, må vedkommende gøre sin 

stemme gældende på næste generalforsamling.  

Yderligere kan det nævnes, at Komitéen anbefaler, at der i vedtægterne fastsættes en aldersgrænse 

for medlemmerne af bestyrelsen, at disse bør være på valg hvert år, samt at mindst halvdelen af de 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer bør være uafhængige, således at bestyrelsen kan 

handle uafhængigt af særinteresser. For at være uafhængig må den pågældende ikke, jf. 5.4.1: 

 være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende 

medarbejder i selskabet eller et associeret selskab,  

  

 have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen eller et associeret selskab i anden 

egenskab end som medlem af det øverste ledelsesorgan,  

 

 repræsentere en kontrollerende aktionærs interesser,  

 

 inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller 

indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i 

selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet eller et associeret selskab,  

 

 være eller inden for de seneste tre år have været ansat eller partner hos ekstern revisor,  

 

 være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet,  

 

 have været medlem af det øverste ledelsesorgan i mere end 12 år, eller  

 

 være i nær familie med personer, som betragtes som afhængige.  
 

Mindst en gang årligt bør det øverste ledelsesorgan oplyse, hvilke medlemmer som anses for 

uafhængige, jf. 5.4.2. 

Formålet med soft law er fleksibilitet og frivillighed, og det er derfor ikke overraskende, at der ikke 

er strengere krav til, hvad selskaberne skal gøre for at fremme mangfoldigheden i selskaberne. 

Anbefalingerne er bløde, og det er op til bestyrelsen selv at afgøre, hvilken grad af mangfoldighed 

man skal have ind i bestyrelserne. 

Formålet med anbefalingerne er ikke at få flere kvinder i bestyrelserne, hvilket nok heller ikke vil 

kunne opnås effektivt med så bløde anbefalinger om mangfoldighed. ”Comply or explain”-

princippet lægger op til, at det er kapitalejerne, der skal straffe ledelsen, hvis de ikke handler i 

kapitalejernes interesser og eksempelvis har for få kvinder i bestyrelsen.  



35 

 

4.2 Ligestillingsministeriets tiltag i 2010 

Ligestillingsministeriet præsenterede i marts 2010 ’Charter for flere kvinder i ledelse’
100

, og her kan 

selskaber skrive under på, at de vil arbejde målrettet for at få flere kvinder i ledelsen. Charteret er 

udviklet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet, Cowi, Grundfos, Irma, Lægemiddelstyrelsen, 

Nykredit, Personale-styrelsen, SAS, Syddansk Universitet og Århus Kommune, og p.t. har 115 

selskaber underskrevet dette charter.
101

      

I efteråret 2010 fik danske selskaber yderligere en mulighed for at skrive under på, at de vil arbejde 

for at øge mangfoldigheden og få flere kvinder i bestyrelsen, nemlig i form af ’Operation 

Kædereaktion – Anbefalingerne for flere kvinder i bestyrelserne’.
102

 

Anbefalingerne er udarbejdet mellem daværende ligestillingsminister Lykke Friis, Dansk Industri, 

ATP, LD, Komitéen samt repræsentanter for store danske selskaber som Carlsberg, Maersk og 

TDC.
103

 Ved at underskrive anbefalingerne forpligter selskaberne sig til: 

• At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.  

• At monitorere, evaluere og følge op på udviklingen i andelen af kvindelige bestyrelses-

medlemmer i årsrapportens ledelsesberetning.  

• At redegøre for de anvendte rekrutterings- og udvælgelseskriterier i forbindelse med besættelse af 

bestyrelsesposter. Dette skal ske i årsberetningen.  

• At styrke fødekæden af kvindelige potentielle bestyrelsesmedlemmer ved at arbejde målrettet med 

at øge antallet af kvindelige ledere i virksomheden generelt. 

• Børsnoterede selskaber forpligter sig desuden til at arbejde for at opfylde ’Anbefalingerne for god 

selskabsledelse’, hvad angår mangfoldighed. 

Det er frivilligt for selskaberne at skrive under på forpligtelserne, og p.t. har 56 selskaber 

underskrevet dette charter.
104

 Den mest indgribende forpligtelse er, at selskaberne skal øge andelen 

af kvinder i kandidatfeltet til bestyrelsesposter, men dette er dog langt mindre indgribende end en 

reel forpligtelse om egentlig reservering af bestyrelsesposter til kvinder.   

                                                
100 http://www.kvinderiledelse.dk/ Besøgt d. 28.11.2011 
101 http://www.kvinderiledelse.dk/deltagende_virksomheder.asp Besøgt d. 28.11.2011 
102 http://www.lige.dk/operation_kaedereaktion_forside.asp Besøgt d. 28.11.2011  
103 http://www.lige.dk/taskforcen.asp Besøgt d. 28.11.2011 
104 http://www.lige.dk/deltagende_virksomheder.asp Besøgt d. 28.11.2011 

http://www.kvinderiledelse.dk/
http://www.kvinderiledelse.dk/deltagende_virksomheder.asp
http://www.lige.dk/operation_kaedereaktion_forside.asp
http://www.lige.dk/taskforcen.asp
http://www.lige.dk/deltagende_virksomheder.asp
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Samtidigt er der ingen sanktioner, hvis man ikke overholder sine forpligtelser, og selskabet kan 

dermed uden større forpligtelser og sanktioner skrive under på anbefalingerne. Det er derfor ikke 

sikkert, at der sker en større forandring i selskabernes bestyrelsessammensætning, selvom mange 

store danske selskaber har underskrevet anbefalingerne. Dog har selskaberne en moralsk 

forpligtelse, hvor bl.a. markedet og kapitalejerne kan straffe selskaberne for manglende efterlevelse.   

4.3 EU-hensigtserklæring om kvinder i bestyrelsen 

Det har siden 1. marts 2011 været muligt at underskrive en EU-hensigtserklæring om at få flere 

kvinder i bestyrelsen. Ved at underskrive ’forpligter’ selskaberne sig til at øge andelen af kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer til 30 % i 2015 og 40 % i 2020. Det er dog kun børsnoterede selskaber, som 

har muligheden for at underskrive hensigtserklæringen.
105

 Selskaberne skal med hensigts-

erklæringen selv udvikle deres egen troværdige metode til at få flere topstillinger besat af kvinder. 

Kommissionen vil i marts 2012 vurdere, om der er sket mærkbare fremskridt, eller om andre tiltag 

skal iværksættes.
106

 I november 2011 havde 8 af EU's børsnoterede selskaber underskrevet 

hensigtserklæringen.
107

 

Kommissionen har i sin meddelelse den 21.9.2010 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det europæiske 

økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget udstukket sin strategi for ligestilling mellem 

kvinder og mænd for 2010-2015. Grunden til, at kommission har udstukket denne strategi, skal 

findes i en erkendelse af, at andelen af kvinder er lavere end andelen af mænd på alle ledelses- og 

beslutningstagningsniveauer. Kun 10 % af bestyrelsesmedlemmerne i de største børsnoterede 

selskaber i EU er kvinder, ligesom kun 3 % af bestyrelsesformændene er kvinder. Ydermere 

fremhæver kommissionen, at forskning viser, at kønsdiversitet med kvinder i lederstillinger 

påvirker selskabernes resultater positivt.
108

 Kommissionen vil derfor: 

                                                
105 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/124 Besøgt d. 28.11.2011 
106 Pressemeddelse: EU Justice Commissioner Reding challenges business leaders to increase women’s presence on 

corporate boards with “Women on the Board Pledge for Europe” 
107 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm Besøgt d. 28.11.2011 
108 Kommissionens meddelelse (2010;7) 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/124
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm
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4.4 Sammenfatning på kapitel 4  

Corporate governance-anbefalingerne begrænser ikke aktionærernes frie valg til at bestemme 

kønssammensætningen i bestyrelserne, men tilråder dog mangfoldighed i bestyrelserne. Det er til 

gengæld muligt som dansk selskab at signalere, at man arbejder for at få flere kvinder i ledelsen ved 

at underskrive forskellige hensigtserklæringer. Der er derved lagt op til, at selskaberne gør ’noget 

mere’, end loven foreskriver ved aktivt at påtage sig et samfundsansvar. Det er vigtigt at holde sig 

for øje, at påtagelse af samfundsansvar sagtens kan være til gavn på bundlinjen, da det sender 

positive signaler til eksempelvis ansatte, kunder, leverandører og ikke mindst investorer.  

Hvis et selskab reelt ønsker at have flere kvinder i ledelsen, vil selskabet selv opfylde målet uanset 

hensigtserklæringer. Hvis samfundet ønsker flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer i de danske 

selskaber, så kan løsningen være at indføre kønskvoter. Derfor er det relevant at undersøge, hvilke 

kvotemodeller de øvrige europæiske lande har anvendt.  
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Kapitel 5 – Hvilke kvotemodeller anvendes i de europæiske lande? 

Idet der en tendens i Europa i forhold til kønskvotering, er det interessant at undersøge, hvordan 

man har søgt at gennemføre dette i de europæiske lande. Dette er undersøgt ved hjælp af en statisk 

analyse af europæiske landes lovgivning vedrørende kønsrepræsentation. 

Grunden til, at det er interessant at undersøge fremmed ret, skyldes, at dette altid har haft betydning 

for dem, der skriver lovene.
109

 I dette kapitel vil vi kun se på det skrevne ord i de lande, hvor der er 

indført lovbestemmelser på området, og vi vil således ikke se på, hvordan disse anvendes og tolkes 

af domstolene og andre retsanvendende myndigheder. 

Der vil først blive fortaget en statisk analyse af Finland, Island og Sverige samt en mere 

dybdegående analyse af Norge. De skandinaviske lande er relevante, idet dansk ret traditionelt set 

minder meget om de øvrige skandinaviske landes. Grunden til, at Norge vil blive analyseret mere 

indgående, skyldes, at Norge er foregangsland i forhold til kønskvoter. 

Efterfølgende vil der blive foretaget en statisk analyse af de øvrige europæiske lande, hvor der er 

vedtaget en lovgivning, eller hvor der foreligger et lovforslag. De europæiske lande, hvor der indtil 

videre kun foreligger en politisk debat, er at finde i bilag 1. 

De lande, der har vedtaget lovgivning om kønskvoter, vil blive behandlet mere indgående, idet vi 

senere vil kategorisere dem i forskellige typer af modeller, samt for senere at kunne overføre dem til 

dansk ret i kapitel 7. 

5.1 Norge - De norske regler vedrørende kønsrepræsentation i bestyrelser 

I 2003 vedtog det norske storting loven om kønskvotering gældende for ASA-selskaber 

(allmennaksjeselskap), men loven trådte først i kraft i januar 2006. Loven kræver, at begge køn skal 

være repræsenteret i ASA-selskabernes bestyrelser med mindst 40 % hver.
110

 Der var en 

overgangsperiode på to år, og de selskaber, der pr. 1. januar 2008 ikke levede op til 

bestemmelserne, risikerede at blive tvangsopløst, mens selskaber stiftet efter 1. januar 2006 allerede 

skulle opfylde kravet.  

                                                
109 Lando (2009;188) 
110 Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 6-11a 
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I dette afsnit behandles først den nuværende norske regulering og herefter forarbejderne for de 

norske bestemmelser for at komme mere i dybden med de overvejelser, som man gjorde sig i Norge 

i forbindelse med lovændringen.  

Herunder vil Likestillingsloven og allmennaksjeloven blive behandlet, mens kommuneloven og 

stiftelsesloven som også blev berørt af ændringen, ikke vil blive behandlet, da det kun er den 

overordnede lovgivning, der er relevant i analysen.  

5.1.1 Likestillingsloven § 21  

I den norske ligestillingslov
111

 var der allerede, inden vedtagelsen af de nyeste regler om 

kønsrepræsentation, fastsat nogle rammer for kønsfordelingen i bestyrelser. Disse regler gjaldt, og 

gælder ligeledes i dag, kun når et offentligt organ udnævner eller vælger udvalg, bestyrelser, råd, 

nævn m.v. I denne lov er det reguleret, hvordan og hvornår begge køn skal være repræsenteret. Det 

er ligeledes bestemt, at disse regler også skal gælde for valget af suppleanter. Formålet med loven 

adskiller sig herved fra den danske ligestillingslov, idet den direkte søger at forbedre kvinders 

ligestilling  

§ 1. (Lovens formål - egen kursivering)  

Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens 

stilling.  

Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.  

Den norske ligestillingslov blev ændret i 1988, med en tilføjelse af 40 % -kravet. Baggrunden var 

som i dag, at man ønskede en stærkere repræsentation af kvinder i alle statslige råd og udvalg, men 

man har dog kun lovgivet for det offentlige. Dengang blev lovændringen begrundet med, at en øget 

kvinderepræsentation var et retfærdighedskrav og et samfundsbehov.
112

  

  

                                                
111 LOV 1978-06-09 nr 45: Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) 
112 Ot.prp.nr. 97 (2002-2003;18) 
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”§ 21
113

. (Representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v.)  

Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv. skal begge kjønn 

være representert på følgende måte:  

1. Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.  

2. Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.  

3. Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.  

4. Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har utvalget 

flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.  

5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.”  

 Det kan gjøres unntak fra reglene i første ledd når det foreligger særlige forhold som gjør det 

åpenbart urimelig å oppfylle kravene.  

Reglene i denne paragraf gjelder ikke for utvalg m.v. som etter lov bare skal ha medlemmer fra 

direkte valgte forsamlinger.  

For utvalg m.v. valgt av folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner gjelder bestemmelsene 

i kommuneloven.  

Kongen gir bestemmelser om håndheving og rapportering og kan gi utfyllende bestemmelser etter 

denne paragraf.  

Det er muligt at fravige denne regel, jf. § 21, andet led,  ” når det foreligger særlige forhold som 

gjør det åpenbart urimelig å oppfylle kravene.”  

Dog indebærer lovens ordlyd, at der skal meget til, før der kan gives dispensation, og at reglen skal 

fortolkes snævert. BLD
114

 har i sin vejledning angivet, at for at opnå dispensation skal det ikke have 

været muligt at finde egnede kvinder eller mænd til at sidde i det pågældende udvalg. Derudover 

skal forslag, der ikke opfylder reglerne, forelægges departementet med henblik på dispensation. Det 

er således vanskeligt at godtgøre, om der foreligger særlige omstændigheder, der gør, at der kan 

opnås dispensation for reglen.  

                                                
113 Tilføjet ved lov 12 juni 1981 nr. 59, endret ved lover 25 mars 1983 nr. 12, 5 juni 1987 nr. 25, 19 feb 1988 nr. 6, 30 

juni 1995 nr. 43 (ikr. 1 aug 1995), 19 des 2003 nr. 120 (ikr. 1 jan 2004), 10 juni 2005 nr. 38 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 10 

juni 2005 nr. 527).  
114 Pr. 1. januar 2006 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) 
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5.1.2 Den norske selskabslovgivning – Allmennaksjeselskapsloven 

Den norske lovgivning omfatter ASA og ikke AS
115

, og dette afsnit vil derfor tage udgangspunkt i 

den norske allmennaksjeselskapslov. 

5.1.2.1 Bestyrelsens position og opgaver 

I Norge er generalforsamlingen selskabets øverste myndighed, jf. § 5-1, stk. 1.
116

 På 

generalforsamlingen fastsættes vedtægter, beslutninger om udbytteudbetalinger, kapitalforhøjelse 

m.v. Derudover er det selskabets ejere, der vælger selskabets bestyrelse og suppleanter for 

bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6-3, stk. 1. Dog har de ansatte mulighed for at vælge 

medarbejderrepræsentanter, jf. bestemmelser i § 6-4 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets ledelse og daglige ledelse, og det er derfor 

bestyrelsen, som ansætter direktionen, jf. § 6-2. 

5.1.2.2 Bestyrelsens sammensætning 

Som omtalt ovenfor finder den norske ligestillingslov § 21 ikke anvendelse på bestyrelses-

sammensætningen i privatejede selskaber. Valget til ASA-bestyrelser er reguleret i 

allmennaksjelovens kap. 6.  

I allmennaksjeselskaper er det krav om mindst tre medlemmer i bestyrelsen, § 6-1, stk. 1, og det 

kræves endvidere, at mindst halvdelen af bestyrelsen er bosiddende i Norge eller er statsborger i en 

anden EØS-stat. Såfremt bestyrelsessammensætningen ikke opfylder lovens krav, og der ikke er 

givet dispensation til dette, må bestyrelsen ikke fungere som selskabets øverste ledelse.  

En væsentlig ændring i allmennaksjeselskabsloven er vedtagelsen om kønsrepræsentation, jf. § 6-

11a, som angiver de nærmere retningslinjer for bestyrelsessammensætningen:  

                                                
115 Svarer til A/S og ApS 
116 Link til allmennaksjelov: http://lovdata.no/all/hl-19970613-045.html Besøgt d. 28.11.2011 

http://lovdata.no/all/hl-19970613-045.html
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”§ 6-11a. Krav om representasjon av begge kjønn i styret  

       (1) I styret i allmennaksjeselskap skal begge kjønn være representert på følgende måte:  

1. Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.  

2. Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.  

3. Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.  

4. Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere 

medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.  

5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.
117

”  

 

Ligesom i Danmark gælder der også regler for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, og derfor 

har de ansatte ret til at vælge repræsentanter til bestyrelsen, jf. § 6-4. 

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal indgå i forhold til kønsrepræsentation i 

bestyrelsen på følgende måde: 

§6-11a, stk.2: ”Første ledd omfatter ikke styremedlemmer som skal velges blant de ansatte etter § 

6-4 eller § 6-37 første ledd. Når det skal velges to eller flere styremedlemmer som nevnt i første 

punktum, skal begge kjønn være representert. Det samme gjelder for varamedlemmer. Annet og 

tredje punktum gjelder ikke dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall 

ansatte i selskapet på det tidspunkt valget skjer ” 

Det vil med andre ord sige, at kønsrepræsentationen skal opfyldes af ejerne, men hvis 

medarbejderne skal vælge to eller flere repræsentanter til bestyrelsen, så er kravet alene at begge 

køn skal være repræsenteret ved de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Der gælder dog den 

undtagelse, at begge køn ikke skal være repræsenteret ved de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer, såfremt det underrepræsenterede køn udgør mindre end 20 % af de ansatte. 

I representasjonsforskriften
118

 fremgår det, at såfremt et flertalsvalg ikke fører til, at det 

underrepræsenterede køn bliver repræsenteret i bestyrelsen, rykker den nærmeste kandidat af det 

underrepræsenterede køn op på listen, således at begge køn bliver repræsenteret, jf. § 13, stk. 8.  

                                                
117 Dette svarer til suppleanter i den danske selskabslovgivning. 
118 FOR 1998-12-18 nr 1205: Forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers 

styre og bedriftsforsamling m.v. - Dette svarer til den danske Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og 

anpartsselskaber. 
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Det norske Foretaksregisteret
119

 udøver kontrollen med valget af bestyrelsesmedlemmer, og det kan 

derfor nægte registrering af nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, såfremt lovens krav ikke er opfyldt. 

Drejer det sig om eksisterende selskaber, som efter et påbud om ændring af 

bestyrelsessammensætningen ikke ændrer denne sammensætning, kan det i sidste ende betyde 

tvangsopløsning, jf. § 16-15, stk. 1, nr. 2. Dette vil dog først komme på tale, såfremt selskabet har 

fået flere muligheder for at rette op på forholdet.  

5.2 Forarbejder til den norske regulering
120

 

Af to omgange har en ændring af den norske lovgivning vedrørende kønsrepræsentation for norske 

bestyrelser været i høring. Baggrunden for høringen har i begge tilfælde været, at der var en meget 

lav andel af kvinder i såvel bestyrelser som direktioner. Derfor sendte den forrige Bondevik-

regering i 1999 et forslag om en totalrevidering af ligestillingsloven i høring. Forslaget indeholdt 

bl.a. forskellige forslag til regulering af kønsrepræsentation. Formålet var, ud over en ændring af 

selskabsloven, at udvide Likestillingsloven § 21 med et krav om mindst 40 % repræsentation af 

begge køn i offentlige råd og udvalg.  

Det første alternativ var et forslag om, at regler om 40 % kønsrepræsentation som minimum skulle 

gøres gældende for offentligt ejede selskaber. Det andet alternativ var mere vidtgående, idet det 

blev foreslået, at reglen også skulle gælde for delvist statsejede selskaber. I det tredje alternativ blev 

det foreslået, at reglen, i tillæg til helt og delvist statsejede selskaber, skulle gælde for børsnoterede 

selskaber. I et fjerde forslag blev det foreslået, at reglen også skulle gælde for alle andre selskaber, 

som drev ”næringsvirksomhet”
121

, dog kun med en kvote startende på 25 %, som så senere kunne 

blive opjusteret.  

Et flertal ved denne høring udtalte sig positivt i forhold til forslaget om kønsrepræsentation i 

bestyrelser, mens mindretallets hovedargument mod forslaget først og fremmest var hensynet til 

aktionærdemokratiet, dvs. ejernes ret til frit at vælge, hvem der skal varetage deres interesser.  

Det blev dog ikke til nogen lovændring i første omgang, hvilket ledte til en ny høring i 2001, 

fremsat af den første Stoltenberg-regering. Dette forslag indeholdt en ændring af selskabsloven, 

som indebar krav om kønsrepræsentation i offentlig ejede selskaber, samt i 

                                                
119 Dette svarer til den danske Erhvervs- og Selskabsstyrelse.  
120 Ot.prp.nr. 97 http://www.regjeringen.no/Rpub/OTP/20022003/097/PDFS/OTP200220030097000DDDPDFS.pdf 

Besøgt d. 28.11.2011 
121 Etablering, udvikling og drift af et selskab som anvender resurser på at frembringe et økonomisk resultat.  

http://www.regjeringen.no/Rpub/OTP/20022003/097/PDFS/OTP200220030097000DDDPDFS.pdf
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allmennaksjeselskaper
122

, men ikke for privatejede aksjeselskaber.
123

 Grunden til, at reglerne ikke 

skulle gælde for privatejede aksjeselskaber, skyldes, at de fleste norske aksjeselskaber er små 

familieselskaber, hvor ejerne selv sidder i bestyrelsen.  

De norske internationale forpligtelser blev også fremhævet i forarbejderne i forhold til 

ligebehandlingsdirektivet og art. 70 i EØS-aftalen samt de traktatfæstede grundlæggende 

rettigheder. I forarbejderne fandt man ikke, at en sådan bestemmelse stred imod de grundlæggende 

EU-retsprincipper, som også gælder for EØS-landene. 

Det blev dog diskuteret, hvorvidt en kvoteordning stred imod ligebehandlingsdirektivets artikel 14 

vedrørende forbud mod forskelsbehandling for så vidt angår adgang til beskæftigelse, 

erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår. Arbejde og bestyrelseshverv ansås for 

værende vidt forskellige, idet der ved ansættelse er flere ansøgere, som konkurrer om en stilling, 

mens bestyrelsesposter tildeles efter andre kriterier. Ydermere sker udnævnelsen til 

bestyrelsesmedlem ved, at bestemte personer, som ejerne af forskellige årsager og på baggrund af 

deres kvalifikationer finder egnede, bliver forespurgt, om de ønsker at stille op til valg, og derved 

foregår det ikke på samme måde som en ansøgningsproces. Også når det gælder godtgørelse 

adskiller bestyrelsesposter sig fra en almindelig ansættelse.
124

 

5.3 2001-høringen  

Høringsbrevet blev udarbejdet af Barne- og familiedepartementet, som er et selvstændigt 

ministerium med ansvar for forbrugerinteresser, familie- og samliv, børns og unges opvækst og 

levevilkår, ligestilling mellem kønnene, antidiskriminering og integrering af indvandrere.
125

  

5.3.1 Bør der indføres regler om kønsrepræsentation i selskaber, og hvilke selskabsformer bør 

i så fald være omfattet? 

I høringen fra 2001 blev der foreslået tre forskellige modeller til, hvordan køn kunne blive 

repræsenteret. Den første model gik ud på, at regler om kønsrepræsentation kun skulle gælde for 

offentligt ejede selskaber, og det blev endvidere, som i 1999-høringen, foreslået, at 

Likestillingsloven § 21 skulle finde anvendelse i de tilfælde, hvor staten vælger medlemmer til 

bestyrelsen i stiftelser. Den anden model gik videre, idet den, ud over de i den første model nævnte 
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tilfælde, også skulle gælde for de privatejede allmennaksjeselskaber. Den tredje model bygger på et 

forslag fra NHO
126

 efter høringen i 1999. Denne model adskiller sig fra de to øvrige, idet man her 

ønsker at indføre et system, hvor der før valget til bestyrelsen skal opstilles et vist minimumsantal 

af begge køn, men uden et krav til den endelige bestyrelsessammensætning.  

Mange støttede både model et og to, mens få støttede model tre. Forslaget mødte generelt mest 

modstand fra finansverdenen samt arbejdsgiverorganisationerne, og deres hovedargument mod 

forslaget var som tidligere hensynet til aktionærdemokratiet. Ligeledes argumenterede de for, at 

hensynet til kvalifikationer og kompetence er afgørende, samt at yderligere regler ville betyde mere 

bureaukrati. Ydermere mente modstanderne, at små og mellemstore virksomheder ville få svært ved 

at opfylde kravene, og mange mente, at frivillige tiltag ville være bedre egnet til at opnå formålet. 

Oslo Børs udtalte bl.a.  

«... Prinsippet etter aksjelovgivningen – også i utlandet – er at aksjonærene fritt bestemmer hvem 

som skal ivareta eiernes interesser. Eierrepresentasjon er normalt det viktigste styringsmiddelet 

eierne har. Enhver begrensning i den-ne retten vil medføre at aksjonærene ikke kan bestemme fullt 

ut over egne investeringer. Særlig er det tilfelle i mindre allmennaksjeselskaper hvor det er få eiere. 

Departementet bør vise varsomhet med å gjøre så store inngrep i denne rettigheten, og vurdere 

konsekvensene mye grundigere. Beskjæringer av aksjonærrettigheter oppleves som ensidig negativt 

og gir norske selskaper en ulempe i konkurransen om internasjonale investorer. Det generelle 

inntrykket av lovforslaget er at det bærer preg av manglende forståelse for og innsikt i hva 

styrearbeidet innebærer.  

I tillegg er det i mange allmennaksjeselskaper, selv børsnoterte selskaper, ofte en eller flere 

eiergrupper som krever sin representant i styret. I slike tilfeller kan det være problematisk å finne 

kandidater av begge kjønn som kan representere eiergruppene – eller bli enige om hvem som må 

finne en ny kandidat dersom ikke kjønnsrepresentasjonen er i henhold til loven. Det er en risiko for 

at den foreslåtte regel kan medføre at eierne ikke blir enige om et styre som har tilslutning fra det 

nødvendige flertallet av aksjonærene. Denne konfliktsituasjonen er ikke vurdert av departementet, 

ei er det fremsatt forslag til regler som gjør det mulig å løse en slik konflikt uten at selskapet 

tvangsoppløses med de konsekvenser det kan ha for arbeidsplasser mv.»  
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Sammenfattende fandt Barne- og familiedepartementet (herefter departementet), at reglerne om 

kønsrepræsentation skulle indføres for statsligt ejede selskaber samt allmennaksjeselskaper. I 

relation til privatejede selskaber har hensynet til ejernes rådighed over selskabet spillet en central 

rolle i departementets vurdering.
127

 Departementet er af den opfattelse, at bestyrelsen er ejernes 

redskab til forvaltning af selskabet, idet bestyrelsen forvalter ejernes investering, og man bør derfor 

som udgangspunkt være varsom med at indskrænke denne rettighed via lovgivning. Dog fandt 

departementet ikke, at dette er principielt til hinder for en selskabsregulering af 

bestyrelsessammensætningen, når dette er ønskværdigt. Derfor sidestiller de dette med reglerne for 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som på sin vis også indskrænker ejernes bestemmende 

indflydelse på valget af bestyrelsesmedlemmer. Ved en regulering om kønsrepræsentation er det 

fortsat ejerne, der vælger, hvem der skal varetage deres interesser i bestyrelsen, dog skal de nu 

vælge et bestemt antal af hvert køn.  

Som tidligere nævnt overvejede man også, om reguleringen skulle gælde for aksjeselskaber. 

Departementet mente ikke, at der skulle reguleres om kønsrepræsentation for de privatejede 

aksjeselskaber, bl.a. pga. hensynet til den direkte ejerrepræsentation i disse selskaber.
128

 

Ved høringen stillede man også spørgsmålet om, hvorvidt reglerne burde omfatte alle 

allmennaksjeselskaber (ca. 600 stk.) eller kun de børsnoterede allmennaksjeselskaber (ca. 190 

stk.).
129

 Departementet fandt det ikke hensigtsmæssigt, at reglerne kun skulle gælde for de 

børsnoterede selskaber, da dette vil begrænse anvendelsesområdet mere end ønskeligt. Ydermere vil 

selskaber, som forbereder en børsnotering, være nødsaget til at foretage de nødvendige ændringer i 

bestyrelsen for at leve op til kvotekravet, og en sådan udskiftning umiddelbart inden en 

børsnotering vil næppe være hensigtsmæssig.  

5.3.2 Hvilken grad af kønsrepræsentation bør kræves, og hvordan skal kravet udformes? 

I høringsbrevet blev det foreslået, at kravet om kønsrepræsentation tager udgangspunkt i samme 

procentkrav som i likestillingsloven § 21, hvilket indebærer et krav om 40 % kønsrepræsentation. 

Dog skulle det udformes som et krav til antal bestyrelsesmedlemmer af hvert køn, hvilket skyldes, 

at når bestyrelsen består af 4, 6 eller 8 medlemmer, vil der reelt set være tale om en 50-50 fordeling. 

Ved høringen blev der argumenteret for en lavere procentsats, men dette afviste departementet, idet 

de ikke mente, at man ville nå det tilsigtede mål ved en lavere procentsats.  Ligeledes finder 
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departementet ej heller, at der skulle være mangel på kompetente kvinder, som kunne berettige en 

lavere procentsats.  

5.3.3 Forholdet mellem de medarbejder- og de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem-

mer ved regler om kønsrepræsentation 

I høringsbrevet foreslog departementet en generel regel om kønsrepræsentation for bestyrelser, og 

det blev ikke foreslået at differentiere mellem de generalforsamlingsvalgte og de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer. Men en række af høringens adspurgte mente, at der burde gælde en separat 

bestemmelse om kønsrepræsentation for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, bl.a. for at 

undgå at kravet om kønsrepræsentation i bestyrelsen udelukkende blev opfyldt af de 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.  

Efter høringen var departementet meget i tvivl om, hvilken model der burde anvendes. Et af 

argumenterne for at behandle bestyrelsen som en helhed er rent principielt, idet dette harmonerede 

bedst med princippet om, at alle bestyrelsesmedlemmer er ligeværdige medlemmer uafhængigt af 

repræsentationsgrundlaget, og at det derfor vil være at fravige dette princip at indføre separate 

regler. Anser man bestyrelsen som en helhed, risikerer man dog en situation, hvor medarbejderne 

bliver tvunget til at foretage et bestemt valg for at opfylde kravet om kønsrepræsentation i 

bestyrelsen, grundet de valg som ejerne har foretaget. Dette strider mod bestemmelserne om, at 

ejerne ikke kan stille krav til, hvem medarbejderne vælger som repræsentanter.
130

  

Et andet argument i høringen mod at vælge en regel, som gælder for hele bestyrelsen, var, at man 

risikerede en administrativ vanskelig situation, da det ikke er muligt at koordinere de to 

valgprocesser i forhold til hinanden. Der vil opstå en usikkerhed, hvis der skal vælges 1 eller 3 

medlemmer til bestyrelsen, for så kan vælgerne ikke på forhånd vide, om kravet bliver opfyldt, 

hvilket gælder både for medarbejdernes og ejernes valg af bestyrelsesmedlemmer. Derudover 

drøftede man, om der skulle indføres en bestemmelse vedrørende selskaber, hvor det 

underrepræsenterede køn udgør mindre end 20 % af de ansatte, hvilket vil gøre det vanskeligt for 

medarbejderne at vælge en repræsentant af dette køn. 

På baggrund af ovenstående foreslog departementet, at kravene om kønsrepræsentation beregnes 

separat henholdsvis for de medarbejdervalgte og de generalforsamlingsvalgte bestyrelses-
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medlemmer, da dette vil være den enkleste metode for selskaberne at håndtere. Således kan de to 

valgprocesser håndteres uafhængigt af hinanden i forhold til kønsrepræsentation.  

5.3.4 Sanktionsmuligheder ved manglende kønsrepræsentation  

I høringsbrevet lagde man op til, at kravet om kønsrepræsentation vil blive håndhævet efter de 

almindelige selskabsretlige regler, bl.a. allmennaksjeloven kapitel 16, vedr. opløsning og afvikling. 

En del af høringsinstanserne fandt, at de almindelige selskabsretlige regler, som i sidste ende 

hjemler tvangsopløsning, var uforholdsmæssigt strenge i forhold til reglerne om 

kønsrepræsentation.  Departementet delte dog ikke denne opfattelse, da det er væsentligt, at 

selskaberne opfylder de selskabsretlige krav, og at det derfor er nødvendigt med et effektivt 

sanktionssystem. Departementet foreslog, at det er op til Foretakregisteret at varetage kontrollen 

med overholdelse af reglerne om kønsrepræsentation, idet det i forvejen er dem, der kontrollerer, 

om selskabsloven bliver overholdt.  

Det blev desuden diskuteret, hvorvidt der skulle være en dispensationsadgang i forhold til 

kønsrepræsentation for valget af bestyrelsesmedlemmer. Dette fandt departementet ikke 

hensigtsmæssigt, idet det ville betyde, at staten blev involveret direkte i selskabernes konkrete 

beslutningsprocesser i relation til valg af bestyrelsesmedlemmer. Staten bør ikke indblandes i 

sådanne processer, da det falder uden for, hvad staten må håndtere. Ligeledes er det vanskeligt at 

finde klare og objektive grunde, som kan lægges til grund for en dispensation i forhold til reglen om 

kønsrepræsentation. Derudover ville det betyde en udhulning af reglen om kønsrepræsentation, idet 

man ikke vil få den ønskede effekt, hvis selskaberne kunne opnå dispensation for reglen.
131

 

Samlet set finder departementet ikke, at der skal gælde separate sanktionsmuligheder for manglende 

efterlevelse af kravet om kønsrepræsentation i bestyrelserne.  

5.4 Finland 

I relation til Finland er det nødvendigt at skelne mellem private og offentlige selskaber. I den 

offentlige sektor skal både mænd og kvinder være repræsenteret med 40 % i statslige og 

kommunale udvalg, delegationer, direktioner m.v., med mindre særlige forhold taler for andet, jf. 

lov 8.8.1986/609
132

 om ligestilling mellem mænd og kvinder, § 4 a:
133
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”4 a § Sammansättningen av organ inom den offentliga förvaltningen och organ som utövar 

offentlig makt – denne paragraf trådte i kraft den 1. juni 2005. 

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ 

och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män 

vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. 

Om ett organ som utövar offentlig makt eller ett ämbetsverk, en inrättning eller ett bolag med 

kommunal eller statlig majoritet har ett förvaltningsråd, en direktion eller ett annat lednings- eller 

förvaltningsorgan, som består av förtroendevalda, skall i organet finnas en jämn representation av 

kvinnor och män, om inte särskilda skäl talar för något annat. 

Myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till de organ som nämns i denna 

paragraf skall i mån av möjlighet föreslå både en man och en kvinna för varje post.” 

Denne regel gælder dog ikke for udvalg, der besættes ved offentlige valg. Der er dog ingen formelle 

sanktioner, såfremt en af ovenstående ikke lever op til kønskvoteringen, og dette skal givetvis 

behandles som en politisk sag. I den private sektor er der ingen lovgivning, der opstiller kvoter for 

kvindelige bestyrelsesmedlemmer, og der er alene tale om en opfordring fra den finske regering til 

den private sektor om at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer.
134

 Lov om ligestilling 

mellem kvinder og mænd § 6 omhandler arbejdsgiverens forpligtelse til at fremme ligestillingen: 

”6 § Arbetsgivarnas skyldighet att främja jämställdheten – (denne paragraf trådte i kraft den 1. juni 

2005 (egen kursivering)). 

Varje arbetsgivare skall i arbetslivet på ett målinriktat och planmässigt sätt främja jämställdheten 

mellan könen. 

För främjande av jämställdheten i arbetslivet skall arbetsgivarna med hänsyn till sina resurser och 

andra relevanta omständigheter 

1) verka för att lediga platser söks av både kvinnor och män, 

2) främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika uppgifter samt skapa lika möjligheter 

för kvinnor och män till avancemang, 
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3) främja jämställdheten mellan kvinnor och män när det gäller anställningsvillkor, särskilt lön, 

4) utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både kvinnor och män, 

5) göra det lättare för kvinnor och män att förena arbete och familjeliv, framför allt genom att fästa 

avseende vid arbetsarrangemangen, och 

6) verka för att förebygga diskriminering på grund av kön.” 

På trods af manglende lovgivning er der sket en mærkbar stigning af kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer i de finske børsnoterede selskaber fra 12 % (2008) til 17 % (2011). Der er 

ingen lovgivningstiltag eller overvejelser i regeringen om at opstille kønskvoter i den private 

sektor.
135

   

Dog er der tilføjet en bestemmelse til Finnish Corporate Governance Code
136

 Recommendation 9 - 

Number, composition and competence of the directors – (egen kursivering), men denne 

bestemmelse gælder dog kun for børsnoterede selskaber: 

“The number of the directors and the composition of the board shall make it possible for the board 

to discharge its duties in an efficient manner. The composition shall take into account the require-

ments placed by the company operations and the development stage of the company. A person to be 

elected to the board shall have the qualifications required by the duties and the possibility to devote 

a sufficient amount of time to the work. Both genders shall be represented on the board.” 

Det vil med andre ord sige, at kvinder skal være repræsenteret med minimum 1 bestyrelsespost. 

Dette er dog at betragte som soft law på lige fod med de danske anbefalinger for god 

selskabsledelse udstedt af Komitéen. I det finske kodeks er den ingen sanktioner ved manglende 

efterlevelse, men der gælder det såkaldte ”comply or explain”-princip.  

5.5 Island  

I marts 2010 vedtog det islandske parlament en lov om indførsel af kønskvoter i selskabs-

bestyrelser. Lovændringen vil være ensbetydende med en ændring af den islandske lovgivning for 

såvel aktieselskaber som anpartsselskaber.  

                                                
135 Den danske ambassade i Finland – svar på udvalgsspørgsmål 113  
136 http://www.cgfinland.fi/images/stories/pdf/finnish%20cg%20code%202010.pdf  Besøgt d. 28.11.2011 

http://www.cgfinland.fi/images/stories/pdf/finnish%20cg%20code%202010.pdf


51 

 

Baggrunden for lovændringen var en ringe andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes 

udtaler den islandske ligestillingsminister, Árni Páll Árnason: ”Jeg er overbevist om, at vedtagelsen 

af denne lov vil komme det islandske samfund og erhvervsliv til gode. Et øget antal kvindelige 

ledere i erhvervslivet vil skabe større vækst, forbedret drift og øget ligestilling.”
137

  

For aktieselskaberne vil det betyde en ændring af art. 63 i aktieselskabsloven
138

: 

 ”A Public Limited Company's Board of Directors shall consist of a minimum of three persons. 

Upon election to the Board of Directors of an Official Public Limited Company, it shall be ensured 

that the Board consists as close to equal number of females and males as possible”. 

Dette ændres til:
139

 

”A Public Limited Company's Board of Directors shall consist of a minimum of three persons.  On 

Boards of Directors of Official Public Limited Companies and Public Limited Companies with more 

than 50 employees generally on an annual basis, each sex shall be represented on the Board when 

the Board consists of three persons, and when members of the Board of Directors are more than 

three in such Companies, it shall be ensured that sex ratio be not lower than 40 %.  The same 

applies to sex ratios among Reserve Directors in such Companies, but ratios on the Board and the 

Reserve Board shall though in total be as equal as possible.  In case a satisfactory result will not be 

reached, a necessary amendment can be approved with a new decision of the shareholders' meeting, 

but a provision regarding this matter shall be entered into the Articles of Association of a 

Company.  In notifications regarding Boards to the Register of Companies information regarding 

sex ratios on a Board shall be detailed.  In Public Limited Companies with more than twenty five 

employees generally on an annual basis, information regarding sex ratios among employees and the 

management of the Company shall also be detailed.”, jf. art. 63. 

Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at aktieselskabsloven både omfatter statsejede og 

privatejede aktieselskaber (vores kursivering). Ændringen medfører, at der skal være en 

                                                
137 Nordisk institutt for kunnskap om kjønn - 
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kønsrepræsentation på 40 %, når selskabet beskæftiger minimum 50 medarbejder baseret på et årligt 

gennemsnit. 

Ydermere skal privatejede aktieselskaber med mere end 25 ansatte, ligeledes baseret på et årligt 

gennemsnitligt, offentliggøre hvor mange mænd og kvinder, der er ansat, samt hvor mange af dem, 

der en del af selskabets daglige ledelse. 

Denne lovændring for statsejede og privatejede aktieselskaber træder i kraft den 1. september 2013, 

men der er endnu ikke truffet nogen beslutning om sanktionsmuligheder. 

Som sagt vil det også betyde en ændring af den islandske anpartsselskabslov art 39
140

, men i det 

ændringen i anpartsselskabsloven er identisk med ændringen i aktieselskabsloven, gengives den i 

bilag 2. Denne lovændring træder ligeledes først i kraft den 1. september 2013, og ej heller her er 

der truffet en beslutning om sanktionsmuligheder. 

Ud fra ovenstående ses det, at den islandske regering har ønsket en mere vidtgående regulering, end 

det er set i Norge, idet lovændringen også omfatter anpartsselskaber.  

Baggrunden for dette er, at man mener, at stigningen i antallet af norske anpartsselskaber skyldes, at 

kønsrepræsentationen ikke er gældende for denne type selskaber.
141

 

5.6 Sverige  

I vort naboland foreligger der ingen lovgivning om kønskvoter i bestyrelser, og så sent som i marts 

2011 afslog Riksdagen et lovforslag om at indføre kvotering, således at både mænd og kvinder 

skulle være repræsenteret med 40 % i børsnoterede selskaber. Den nuværende regering afviser at 

lovgive på området, men ønsker i stedet at satse økonomisk på mentorprogrammet ”Styrelseskraft”, 

hvor op mod 100 kvinder har mulighed for at deltage og videreudvikle deres 

bestyrelseskompetencer.
142

 

Lovforslaget adskilte sig fra den norske model, idet det ikke indeholder stærke 

sanktionsmuligheder. Selskaberne skulle pålægges en administrativ afgift, uanset selskabets 

størrelse, på 150.000 SEK, som skulle betales til den svenske selskabsstyrelse for manglende 

efterlevelse. Der ville ikke være mulighed for tvangsopløsning som efter de norske regler. Denne 

                                                
140 ACT – respecting Private Limited Companies No. 138/1994  
141 Mósesdóttir, Lilja - formand for Alltingets erhvervsudvalg.  
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afgift blev ved høringen kritiseret fra flere sider, da større selskaber kunne anse det som en frivillig 

afgift for derved at købe sig ud af lovgivningen. En anden del af kritikken gik på, at en sådan 

regulering ville skræmme udenlandske investorer fra at investere i Sverige.       

Dog har Sverige også corporate governance-anbefalinger gældende for børsnoterede selskaber.
143

 I 

kapitel 3 vedr. regler för bolagsstyrning under afsnit 4, Styrelsens storlek och sammansättning, står 

der (egen kursivering): 

4.1 ”Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i 

övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseendede 

bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska 

eftersträvas”. 

5.7 Belgien 

I sommeren 2011 blev det endelige lovforslag vedrørende kønskvoter vedtaget i Senatet. Det er ikke 

overraskende, at den nye belgiske lovændring minder om den franske lov, idet Belgien traditionelt 

tilhører den franske retskreds.
144

 Hensigten med lovændringen var en ændring af gældende belgisk 

lovgivning, således at bestyrelsen og ledelseskomitéen i offentlige virksomheder og bestyrelser i 

børsnoterede selskaber skal sammensættes således, at mindst 1/3 af medlemmerne består af et andet 

køn end det køn, som repræsenteres af de øvrige medlemmer.
 145

 Da reglerne for offentlige og 

børsnoterede selskaber er nærmest identiske, bliver kun reglerne for de børsnoterede selskaber 

gennemgået. 

Kravet om en repræsentation på 1/3 har bl.a. betydet en tilføjelse til Code des société
146

 i form af 

artikel 518bis, som gælder for de børsnoterede selskaber. Ved et skævt antal repræsentanter af det 

underrepræsenterede køn skal der afrundes der til nærmeste hele tal.  

Såfremt bestyrelsen ikke længere opfylder kønskvoten, skal der ved næste generalforsamling 

vælges et nyt medlem til opfyldelse af kvoten, jf. artikel 518bis § 2. I tilfælde af manglende 

overholdelse af denne bestemmelse kan enhver fordel, økonomisk eller på anden måde, for alle 

bestyrelsesmedlemmer, som er forbundet med udførelsen af deres mandat, suspenderes. Disse 
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fordele bliver dog genoprettet, når bestyrelsen igen opfylder kvotebestemmelsen, og dette giver 

således medlemmerne incitament til at bringe forholdet i orden. Udnævnelser, der strider imod 

bestemmelsen, vil blive anset for ugyldige og vil derfor ikke blive anerkendt. 

Der er fastsat en 5-årig overgangsperiode til opfyldelse af kvoteandelen, således at kvoten træder i 

kraft den 1. januar 2017, men dog først d. 1. juli 2017 for de børsnotede selskaber, hvis 

regnskabsåret slutter der. De børsnoterede selskaber, hvis frie aktier udgør en værdi på mindre end 

50 %, har yderligere to år til at opfylde kvoten. Ved vedtagelsen af loven blev selskaberne 

forpligtiget til i deres ledelsesberetning at oplyse om selskabets tiltag for at opnå 1/3 af det modsatte 

køn i bestyrelsen, jf. Code des société
 
 art. 96, § 2, nr. 5.

147
 

5.8 Frankrig 

Frankrig bekendtgjorde i januar 2011 loven vedr. ligestilling af mænd og kvinder i virksomheds-

bestyrelser.
148

 Lovteksten indeholder bestemmelser om gradvis indførelse af kvoter for at opnå en 

øget kvindelig andel i de ledende organer. Loven omfatter bestyrelser og tilsynsråd og er gældende 

for børsnoterede selskaber og offentlige virksomheder.  

Baggrunden for loven er den øgede fokus, der har været på ligestilling i Frankrig, hvilket også var 

en del af Præsident Sarkozys valgkamp i 2007. Dette foranledigede, at der blev udarbejdet en 

rapport med henblik på at kortlægge ligestillingssituationen på det franske arbejdsmarked. 

Rapporten fastslog, at selvom kvinder i Frankrig gennemsnitligt har en bedre uddannelse end 

mænd, er der langt flere kvinder end mænd, der arbejder på deltid og modtager mindsteløn. Med 

hensyn til kvinder i ledelsen udgør kvinder kun 10,5 % af bestyrelsesposterne i Frankrigs største 

børsnoterede selskaber.
149

  

Loven vedr. ligestilling af mænd og kvinder i virksomhedsbestyrelser er en generel lov, som 

udstikker det overordnede regelsæt, som herefter skal implementeres i den berørte lovgivning. De to 

dele af den franske lovgivning som blev berørt af denne vedtagelse, er Code de Commerce
150

 

(Handelsloven) og La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur 

public (Lov om offentlig virksomhed). Den franske lovgivning adskiller sig fra den danske, idet 

                                                
147 LAGA advokatfirma - http://www.laga.be/newsroom/legal-news/women-s-quota-in-belgian-corporate-law  
148 Loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de 
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(2009;28) 
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man i Frankrig anvender lovbøger. Således er der f.eks. både en borgerlig lovbog og en 

handelslovbog. De vigtigste og mest centrale dele af retten har sine egen lovbøger, men derudover 

er der mange enkeltlove.
151

  

I det efterfølgende ses der på, hvilke ændringerne vedtagelsen af Loven vedr. ligestilling af mænd 

og kvinder i virksomhedsbestyrelser vil medføre i de ovennævnte love. Først vil vi se på, hvilke 

konsekvenser lovændringen vil få for Code de Commerce.
152

 Code de Commerce fra 2001 er 

inddelt i otte bøger, herunder bog 1 om bl.a. reglerne om handlende i almindelighed, bog 4 om 

konkurrence begrænsninger og priskontrol og bog 2 om reglerne om bl.a. interessentskaber, 

kommanditselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber.  

I loven vedr. ligestilling af mænd og kvinder i virksomhedsbestyrelser angiver art. 1 og 2
153

 den nye 

lovtekst, som skal implementeres i Code de Commerce bog 2. Her er det relevant at se på tilføjelsen 

til L-225-69, som er gældende for aktieselskaber, hvis aktier handles på et reguleret marked. 

Artiklen vil få følgende ordlyd: 

"Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre 

maximum des membres du conseil, qui est limité à dix-huit." 

"Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et 

des hommes." 

Dette betyder oversat, at bestyrelsen skal bestå af 3-18 medlemmer. Artiklen er desuden blevet 

suppleret af en bestemmelse om, at der ved sammensætningen af bestyrelsen skal være en 

afbalanceret andel af kvinder og mænd. Der tilføjes en hel ny bestemmelse i form af art. L. 225-69-

1, som oversat lyder:
154

 

Fordelingen af medlemmerne i bestyrelsen må ikke være lavere end 40 % for hvert køn i de 

selskaber, hvor selskabets aktier er børsnoterede på et reguleret marked, og ved udgangen af 

næstkommende generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning om udnævnelser, i de selskaber 

som i tre sammenhængende år har haft mindst 500 fastansatte og har en omsætning eller en balance 
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på mindst 50 mio. EUR. I disse samme selskaber, hvor bestyrelsen er sammensat af mere end 8 

medlemmer, må forskellen mellem antallet af hvert køn ikke være højere end to. 

Enhver udnævnelse i modstrid med ovennævnte, og som ikke har til formål at udbedre 

uoverensstemmelsen i sammensætningen af repræsentantskabet er ugyldig. Denne ugyldighed 

påvirker ikke de afgørelser, som det uretmæssige udnævnte repræsentantskabsmedlem har deltaget 

i.
155

 

Ud af denne lovtekst ses det, at 40 % - kvoten gælder for børsnoterede selskaber samt store 

selskaber. Store selskaber defineres som selskaber der over en 3-årig periode har beskæftiget i 

gennemsnit 500 fastansatte eller som har en omsætning eller samlede aktiver på 50 millioner euro. 

Loven vedr. ligestilling af mænd og kvinder i virksomhedsbestyrelser regulerer i art. 4 reglerne for 

bestyrelsessammensætning i kommanditaktieselskaber. Idet tilføjelsen af L. 226-4-1 er identisk med 

ovenstående, behandles det ikke særskilt i denne analyse. Det samme gør sig gældende for 

ændringen af La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, 

som gælder for den offentlige sektor, jf. art. 6, og denne vil derfor ikke blive behandlet yderligere. 

Det er planlagt, at kvoterne skal gennemføres i to trin, jf. art. 5 i Loven vedr. ligestilling af mænd og 

kvinder i virksomhedsbestyrelser. Inden for 3 år efter lovens bekendtgørelse skal de berørte 

virksomheders ledende organ bestå af minimum 20 % kvinder. Virksomheder uden kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer på tidspunktet for bekendtgørelsen skal have valgt mindst én kvinde inden 6 

måneder. I det andet trin skal andelen af kvinder i ledende organer være minimum 40 % inden 6 år.   

Ved manglende overholdelse af kvoterne vil sanktionsmuligheden være en ugyldighedskendelse af 

udnævnelser, dog ikke af kvinder. Ydermere er der planlagt finansielle sanktioner, herunder 

muligheden for midlertidig suspension af honorarer for deltagelse i bestyrelser. Et ændringsforslag 

vedr. annullering af afgørelser i bestyrelser i tilfælde af manglende overholdelse af kvoterne blev 

dog fjernet efter Senatets behandling.
156
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5.9 Italien 

Der findes på nuværende tidspunkt ingen regulering vedr. kønskvoter i Italien, men et nyt lovforslag 

om ligestilling er tæt på at blive vedtaget i parlamentet. Det er overraskende, at Italien behandler et 

lovforslag, der minder om det franske, idet Italien har ”løsrevet” sig fra den franske retskreds.
157

 

Den nye regulering skal sikre ligestilling mellem kønnene i bestyrelser og skal implementeres ved 

første genbesætning i de enkelte bestyrelser. Af lovforslaget fremgår det, at der gradvist skal 

reserveres flere poster til det køn, der er i mindretal. Reguleringen skal udelukkende være gældende 

i tre mandatperioder, og regulering vil kun omfatte børsnoterede virksomheder samt offentligt 

kontrollerede virksomheder.
158

 

Den første mandatperiode løber fra 2012-2015, og i denne periode drejer det sig om 1/5 af 

bestyrelsesposterne. I de efterfølgende to mandatperioder, 2015-2018 og 2018-2021, skal antallet 

stige til 1/3. Efter den sidste mandatperiode er antallet af kvinder i bestyrelserne så højt, at der gerne 

skulle være en naturlig efterspørgsel uden regulering, og derfor er reguleringen tidsbegrænset til 

udløbet af denne periode. 

Det er påtænkt, at der skal indføres økonomiske sanktioner, men de endelige kriterier for 

sanktionerne er endnu ikke fastlagt. For børsnotede virksomheder vil det dreje sig om et sted 

mellem 100.000 og 1 mio. EUR, mens det for offentligt kontrollerede virksomheder vil dreje sig om 

mellem 20.000 og 200.000 EUR.
159

  

Grundet den nuværende politiske situation i Italien, så er det usikkert om denne lovgivning bliver 

vedtaget foreløbigt.   

5.10 Nederlandene 

I øjeblikket behandles et lovforslag, som skal øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i de 

største selskaber til 25-30 %, men dette forslag indeholder dog ingen sanktionsmuligheder. 

Lovforslaget er fremsat grundet den meget lave kvindelige bestyrelsesdeltagelse på 5 % (2008), og 

at denne lave deltagelse ikke skyldes et manglende udbud.  

På trods af modstand fra arbejdsgiverorganisationerne behandles lovforslaget, som kun er gældende 

for selskaber med mere end 250 ansatte, for indeværende i parlamentets førstekammer. Under første 
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behandlingen blev der dog tilføjet en undtagelsesbestemmelse, således at der ikke følger sanktioner, 

såfremt selskaber ikke lever op til kvoten. De skal blot i årsrapporten kunne redegøre for, hvorfor 

kvoten ikke er nået. Det er tvivlsomt, om en sådan regulering vil have den ønskede effekt, og 

fagforeningen FNV
160

 og Foreningen Kvinder og Rettigheder har truet med prøvesager, såfremt 

selskaber undlader at udnævne tilstrækkeligt med kvindelige bestyrelsesmedlemmer.
161

  

5.11 Spanien  

I Spanien vedtog kongressen i 2007 en lovgivning om ligestilling, som bl.a. indeholder 

målsætninger om, at der inden for en 8-årig periode skulle være en lige fordeling af mænd og 

kvinder i bestyrelser på et sted mellem 40 og 60 %.
162

 Det overraskende ved dette er, at Spanien 

traditionelt tilhører den franske retskreds, men ved at vælge denne model afviger Spanien markant 

fra den franske model.
163

 

Ley Orgánica er en overordnet lov, og specifikke forhold vil blive udmøntet ved lov efterfølgende.  

Oversat siger loven:
164

 

Lov 3/2007 af 22. marts om reel ligestilling mellem kvinder og mænd  

”§78. Rådet for kvinders deltagelse/kvindeandel.  

1. Rådet for kvindedeltagelse er dannet som et kollegialt organ for forespørgsler og rådgivning med 

den særlige hensigt at tjene som en kanal for kvinders deltagelse i den effektive opnåelse af 

princippet om ligebehandling og lige muligheder mellem kvinder og mænd og i kampen mod 

kønsdiskrimination.  

2. Ifølge reglerne fastsættes rådets normer for drift, kompetence og sammensætning og garanterer 

således under alle omstændigheder en samlet deltagelse af den offentlige sektor og de statslige 

kvindeforeninger og -organisationer. 

Første tillægsbestemmelse: Ligevægtig repræsentation eller sammensætning.  

Med denne lovs forstås ligevægtig sammensætning således, at repræsentationen af kvinder og 

mænd, i den gruppe som det vedrører, for hvert køn ikke overstiger 60 % eller er under 40 %.”  

                                                
160 Federatie Nederlandse Vakbeweging - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
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Det centrale i denne bestemmelse er således den første tillægsbestemmelse, som definerer 

ligevægtig sammensætning således, at mænd og kvinder skal være repræsenteret med maksimum 60 

% og minimum 40 % hver.   

Idet der er tale om en overordnet lov, skelnes der ikke mellem virksomhedstyperne, og den spanske 

lovgivning bliver derfor mere vidtgående end f.eks. den norske.  

Til denne målsætning var der ikke knyttet sanktioner, men der er efterfølgende sket en stigning, 

således at kvinder nu er repræsenteret med 10 % i bestyrelser. Opfyldelse af loven indgår dog som 

kriterium i forbindelse med vurderingen af private virksomheders tilbud på offentlige udbud.
165

 

5.12 Østrig 

I Østrig har man ingen kvoter for private virksomheder, selvom undersøgelser viser, at andelen af 

kvindelige bestyrelsesmedlemmer i Østrigs 200 største virksomheder kun udgør 10,3 %.
166

 Dette 

har man søgt at afhjælpe allerede i 2002 gennem et frivilligt Corporate Governance Codex
167

, men 

virkningen af dette er udeblevet.
168

  

 42. The nomination committee or the entire supervisory board shall present proposals to the general 

meeting for appointments to the mandates in the supervisory board that have become free. In this 

case, primarily the principles of C-Rule 52, especially personal and professional qualifications are 

to be taken into account. Furthermore, the aspects of diversity of the supervisory board with respect 

to the international background of the members, the representation of both genders, and the age 

structure are to be taken into account. 

Det har nu ført til et lovforslag om krav til, at andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i 

statsejede og delvist statsejede virksomheder skal nå 25 % i 2013 og 35 % i 2018. Der er ingen 

sanktioner knyttet til dette lovforslag, men regeringen har varslet nye lovtiltag på området, såfremt 

de 35 % ikke er nået i 2018. Som konsekvens af denne udvikling arbejdes der i skrivende stund på 
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en revidering, specielt med henblik på diversitet, af det østrigske Corporate Goverance Codex, som 

gælder for børsnoterede selskaber.
169

 

5.13 Sammenfatning på kapitel 5 

Ud fra gennemgangen ovenfor ses det, at de europæiske lande har gennemført kønskvoter 

forskellige vis. Sammenfatningen af dette kapitel vil bestå i, at de enkelte landes modeller 

kategoriseres ud fra hvilke/n virksomhedsform/er, de regulerer. 

Der er således tale om fire modeller, som vi har valgt at kategorisere som den norske, den franske, 

den spanske og den finske model. Selvom flere lande har valgt den samme model, er den enkelte 

model navngivet efter det land, som først anvendte den konkrete model. Hver enkelt models 

karakteristika vil kort blive gennemgået, herunder kvotestørrelse, overgangsperiode og hvilke 

sanktioner, der er forbundet med den enkelte model. 

Model 1: Den norske model – Aktieselskaber (ASA) 

Den norske model gælder kun for aktieselskaber og ikke anpartsselskaber, og hvert køn skal være 

repræsenteret i bestyrelsen med minimum 40 %. Det er imidlertid kun i Norge, at denne model er 

vedtaget, og ingen andre lande har denne model på dagsordenen.  

I Norge havde selskaberne 5 år til at opfylde kvoten fra vedtagelse til udløbet af overgangsperioden, 

og der var således ingen krav om gradvis implementering. Dette gav selskaberne frihed til selv at 

vælge, i hvilket tempo i de ville omstille sig, så længe de overholdte reglerne pr. 1. januar 2008.  

Registreringer af nye bestyrelser, der ikke overholder kravet, vil blive nægtet, og eksisterende 

bestyrelser, der ikke overholder kvoten, vil få påbud om efterlevelse af reglerne. Ved manglende 

efterlevelse vil virksomhederne blive tvangsopløst efter reglerne i allmennaksjeloven kapitel 16. 

Denne regel fandtes at være nødvendig for et effektivt sanktionssystem. 

Model 2: Den franske model – Børsnoterede og store selskaber, samt offentligt ejede 

selskaber 

På trods af at Frankrig, Belgien og Italien har valgt den samme model i forhold til selskabsform, 

Frankrig dog også store selskaber, har de valgt lidt forskellige metoder til at øge 
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kønsrepræsentationen i bestyrelserne. I Frankrig har man således valgt, at hvert køn skal være 

repræsenteret med 40 % i bestyrelserne, mens forslagene i Belgien og Italien lyder på en tredjedel.  

I relation til overgangsperioden har de tre lande ligeledes valgt lidt forskellige måder at 

implementere kvoterne på.  I Belgien giver forslaget virksomhederne en indkørselsperiode på 5 år 

for at nå målet, mens man i både Frankrig og Italien arbejder med en trinvis indførselsperiode. 

I Frankrig og Italien er hhv. loven og lovforslaget vedhæftet økonomiske sanktioner, hvilket ikke er 

tilfældet i Belgien, som på nuværende tidspunkt ikke har valgt at sanktionere manglende 

efterlevelse. I Frankrig er det dog muligt, at udnævnelser af mandlige bestyrelsesmedlemmer vil 

blive kendt ugyldige, mens størrelsen på de økonomiske sanktioner endnu ikke er fastsat. 

Model 3: Den spanske model – Alle selskabsformer   

I Spanien og Island har man valgt en model, som klart adskiller sig fra de øvrige europæiske lande, 

idet der ikke skelnes mellem virksomhedsformerne, og reglerne om kønsrepræsentation derfor som 

udgangspunkt gælder for alle virksomhedsformer Formålet med lovgivningen har i begge lande 

været at øge antallet af kvindelige ledere. At man fauner så bredt i forhold til virksomhedsform, skal 

for Islands vedkommende findes i, at man ønsker at sikre, at lovgivningen får den tilsigtede effekt, 

samt at man ikke risikerer, at virksomhederne ændrer virksomhedsform. I Island er der dog tilføjet 

en undtagelse om, at der skal være en kønsrepræsentation på 40 %, når virksomheden beskæftiger 

mindst 50 medarbejdere baseret på et årligt gennemsnit. 

Begge lande har således valgt en kvotestørrelse på minimum 40 % for hvert køn, mens 

overgangsperioden adskiller sig, idet Spanien har valgt en 8-årig overgangsperiode, mens Island har 

valgt en noget kortere periode på 3 år. Ingen af landene har truffet beslutning om 

sanktionsmuligheder, om end der i Spanien er krav til opfyldelse i forbindelse med vurderingen af 

tilbud ved offentligt udbud. Der kommer givetvis sanktioner i Island, men dette er endnu ikke 

afklaret.  

Model 4: Den finske model – Corporate governance-anbefalinger og offentlig sektor 

I Finland har man valgt en anden model end i nabolandet Norge, idet man her skelner mellem det 

private og det offentlige arbejdsmarked. Således gælder det i den offentlige sektor, at mænd og 

kvinder skal være repræsenteret med 40 % i statslige og kommunale udvalg, delegationer, 
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direktioner m.v., med mindre særlige forhold taler for andet, jf. lov 8.8.1986/609
170

 om ligestilling 

mellem kvinder og mænd, § 4 a. For den private sektor er der ingen lovgivning, der opstiller kvoter 

for kvindelige bestyrelsesmedlemmer, og der er alene tale om en opfordring fra den finske regering 

til den private sektor om at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer.  For de børsnoterede 

virksomheder er der opstillet børsretlige regler/soft law, hvori det anbefales, at begge køn skal være 

repræsenteret med minimum 1.
171

 

Der er ingen formelle sanktioner for de offentlige virksomheder, såfremt kønskvoteringen ikke 

efterleves, men dette skal givetvis behandles som en politisk sag. Ligeledes er der ingen formelle 

sanktioner forbundet med det finske Corporate Governance-kodeks, idet der kun gælder ”comply or 

explain”-princippet.  

  

                                                
170 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1986/19860609 

Besøgt d. 28.11.2011 
171 Finnish corporate governance code 2010, recommentation 9  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1986/19860609
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Kapitel 6 – Hvordan påvirker en øget andel af kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer selskabernes performance? 

En implementering af kønskvotering i dansk ret vil skabe en større diversitet i de danske 

bestyrelser, men om diversitet vil skabe en bedre bundlinje, giver teorien ikke et entydigt svar på. 

Ligeledes har tidligere analyser ikke givet et samlet svar på, om diversitet er optimalt for 

kapitalejerne. Dette kapitel indledes med en teoretisk fremstilling om valget af 

bestyrelsesmedlemmer samt diversitetens betydning for bundlinjen, og derefter gennemgås den 

udvalgte empiriske litteratur vedr. bestyrelsessammensætning. Kapitlet afsluttes med afhandlingens 

regressionsanalyser, der undersøger fire opstillede hypoteser, samt undersøger om der er forskel på, 

hvordan forskellige brancher påvirkes af kvindelige bestyrelsesmedlemmer. 

6.1 Principalens frie valg af agenter til bestyrelsen skaber den optimale bestyrelse 

I et kapitalselskab er kapitalejerne principaler, mens de generalforsamlingsvalgte bestyrelses-

medlemmer er agenter, som udpeges til at varetage principalernes interesser. Inden valget til 

bestyrelsen opstår såkaldt adverse selection, da kapitalejerne ikke ved, hvad de får for pengene. I en 

verden med fuldkommen information og nok kvalificerede kandidater vil de bedst egnede 

kandidater til bestyrelsen blive valgt. 

Kapitalejerne er residualaflønnede og har derfor først og fremmest som mål at maksimere 

selskabets overskud og værdi, men ejerne kan ikke forvente, at ledelsen passer ligeså godt på deres 

penge, som de selv ville gøre. Ledelsen har ikke det samme incitament til at skabe overskud i 

selskabet, som kapitalejerne har, og dermed opstår moral hazard. Det kan være ressourcemæssigt 

dyrt og svært at overvåge ledelsens adfærd, hvilket gør det yderst vigtigt at vælge de rigtige agenter 

til at bestride bestyrelsesposterne. Samtidig har principalen mulighed for at påvirke, hvad der 

besluttes i bestyrelseslokalet, ved at gøre sin indflydelse gældende på generalforsamlingen, når der 

er valg til bestyrelsen. 

Da maksimering af selskabets afkast og værdi er kapitalejernes primære mål, vil de søge efter de 

bedst egnede til at lede selskabet professionelt og derved finde den optimale sammensætning. Der 

kan selvfølgelig være stor forskel på, hvordan kapitalejerne vil profitmaksimere, da investeringerne 

kan være kortsigtede eller langsigtede, eller om man vil fusionere, opkøbe eller udvide. Hvis 

Danmark indfører kønskvoter, vil principalens frie ret til at vælge agenter blive begrænset af 

rammerne, og kapitalejerne vil få problemer med at sammensætte den optimale bestyrelse.  På 
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baggrund af dette vil kønskvoter være skadelige for de danske selskaber og det danske samfund, da 

konkurrenceevnen i forhold til de udenlandske konkurrenter vil falde.   

6.2 Kvinder er i større grad uafhængige bestyrelsesmedlemmer 

Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er 

uafhængige
172

, men i øjeblikket er kvinder ikke i samme grad som mænd repræsenteret på 

direktionsgangene. Grundet de få pladser i bestyrelserne vil der være færre kvinder, som har siddet 

så lang tid i en bestyrelse, at de vil anses som afhængige bestyrelsesmedlemmer. Uafhængige 

bestyrelsesmedlemmer vil i mindre grad handle i særinteresser og i større grad i selskabets 

interesse, og en kønskvote vil derfor alt andet lige skabe flere uafhængige bestyrelsesmedlemmer og 

dermed kunne påvirke selskabets bundlinje positivt.   

Få kvinder i direktionerne giver dog samtidig et billede af, at kvinder ikke har samme 

ledelseserfaring som deres mandlige modkandidater. At der er færre kvindelige kandidater med 

ledelseserfaring fra andre topposter vil alt andet lige betyde, at en kønskvote vil kunne påvirke 

bundlinjen i negativ retning. 

6.3 Mangfoldighed giver en bedre bestyrelse – Komitéen for god Selskabsledelse 

Som beskrevet i kapitel 2 skal over halvdelen af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, og 

Komitéen anbefaler, at man prioriterer mangfoldighed i bestyrelserne, da den finder, at 

mangfoldighed øger kvaliteten af arbejdet og samspillet i det øverste ledelsesorgan, bl.a. gennem 

forskelligartet tilgang til ledelsesmæssige opgaver. Med andre ord er det, ifølge Komitéen, i 

kapitalejernes interesse at have kvinder i bestyrelsen.  Det er derfor mærkværdigt, at der i Danmark 

stadig er en forholdsvis lav andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Den lave andel af kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer kan skyldes, at der er en lav andel af kvinder i de danske selskabers 

direktioner. Ledelseserfaring vægtes højt ved valg af bestyrelsesmedlemmer, og den lave andel kan 

skyldes et lille udbud. En kønskvote vil betyde en øget efterspørgsel på kvinder med 

ledelseserfaring, mens udbuddet vil være uændret, og dette vil muligvis påvirke selskabets 

bundlinje negativt.     

Principal-agent-teorien og anbefalingerne for god selskabsledelse giver ikke et entydigt billede af, 

hvordan en kønskvote vil påvirke selskaberne. Nedenfor opstilles fire hypoteser, der tager 

udgangspunkt i, at kvinder påvirker performance positivt, og derefter testes hypoteserne.   

                                                
172 Anbefalingen for god Selskabsledelse 5.4.1 
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6.4 Valg af hypoteser 

En kvote vil tvinge selskaber til at omstrukturere deres bestyrelser kraftigt, og et kommende valg af 

bestyrelsesmedlemmer vil skabe en større efterspørgsel på kvinder alene på baggrund af deres køn. 

De nuværende kvindelige bestyrelsesmedlemmer er valgt uden et kvotekrav, og derfor vil en 

analyse af deres påvirkning af selskabets performance ikke nødvendigvis give et dækkende billede 

af, hvordan en kønskvote vil påvirke de danske selskabers performance.   

Analysen vil give en indikation af, hvordan en kønskvote vil påvirke selskabernes performance, og 

til det formål er der opstillet fire hypoteser, der vil blive undersøgt i regressionsanalysen. 

Vi vil starte med at undersøge, hvorledes andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer påvirker 

selskabernes performance ud fra følgende hypotese: 

Hypotese 1 

En større andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer påvirker performance positivt. 

Selskaber med minimum en kvinde i bestyrelsen har en større mangfoldighed og klare sig derfor 

bedre end selskaber uden. Denne påstand undersøges ved følgende hypotese:  

Hypotese H2 

Tilstedeværelsen af minimum et kvindeligt bestyrelsesmedlem påvirker performance positivt. 

En enkelt kvinde i bestyrelsen skaber ikke nok mangfoldighed, og derfor skal der som minimum 

være to kvinder, der sammen vil forbedre performance. Påstanden undersøges i følgende hypotese:    

Hypotese H3 

Tilstedeværelsen af minimum to kvindelige bestyrelsesmedlemmers påvirker performance positivt. 

Det kan forventes, at kvindelige bestyrelsesmedlemmer har en større indvirkning på enkelte 

brancher frem for andre. Derfor undersøges hypotese 4: 

Hypotese H4 

Kvindelige bestyrelsesmedlemmer har større effekt på selskabers performance i enkelte brancher 

frem for i andre brancher. 
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6.5 Litteratur om bestyrelsessammensætning 

Den empiriske litteratur, som belyser sammenhængen mellem bestyrelsens sammensætning og 

selskabernes finansielle performance, er ganske omfattende. Nedenfor beskrives udvalgte artikler, 

hvis resultater dog ikke er entydige og dermed ikke giver et tydeligt billede af, hvad vi kan forvente 

af vores regressionsanalyse. Valget af antal selskaber, selskabsformer, performancevariable samt 

nationalitet påvirker analysernes forskellige resultater.  

I et af Rose
173

 foretaget studie analyseres danske børsnoterede selskabers performance i perioden 

1998-2001 på baggrund af bestyrelsessammensætningen. Der blev foretaget en regressionsanalyse 

med performancevariablen Tobins Q
174

 som afhængig variabel. Undersøgelsen viste, at andelen af 

kvinder i bestyrelsen ikke havde nogen signifikant effekt på Tobins Q. Det samme gjorde sig 

gældende for udlændinge og uddannelsesmæssig baggrund. Artiklen giver et bud på, at dette kan 

skyldes, at bestyrelsesmedlemmer med en anden baggrund end ’The Old Boys Network’
175

 bliver 

assimileret og derefter optræder på samme måde og får samme normer som de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer.  

Adams’ og Ferreiras’
176

 undersøgelser fra 2008 viser, at kvinders tilstedeværelse i 

bestyrelsesrummet i amerikanske selskaber har en effekt på bundlinjen. Analysen blev foretaget på 

baggrund af data fra 1500 selskaber fra perioden 1996-2003. Resultaterne viste, at kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer opfører sig anderledes end deres mandlige kollegaer, idet de deltager i flere 

bestyrelsesmøder og samtidig har en positiv effekt på mændenes fremmøde.  Kvinder har også en 

større tilbøjelighed til at sidde i overvågelseskomitéer end mænd, især kontrol-, nominerings- og 

Corporate Governance-komitéer, og selskaber med kvindelige bestyrelsesmedlemmer monitorerer 

generelt mere.    

Kvinder har også en signifikant indflydelse på, hvordan bestyrelsen holder den administrerende 

direktør ansvarlig for et dårligt resultat, idet direktørens aflønning er mere følsom over for 

aktiekursen i selskaber med kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Derudover bliver 

bestyrelsesmedlemmer i højere grad kompenseret på baggrund af egenkapitalen, når der er kvinder i 

bestyrelsen.  

                                                
173 Caspar Rose (2007) 
174 Se afsnit 1.7 
175 I Danmark bliver bestyrelsesmedlemmer sjældent rekrutteret via ansøgning, men i stedet bliver de rekrutteret inden 

for lille gruppe forretningsmænd, som alle er tæt forbundet. Derfor kan man tale om eksistensen af et ’old boys 

network’, Caspar Rose (2007;407) 
176 Adams & Ferreira (2009) 
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Adams og Ferreiras brugte både Return on Assets og Tobins Q som performance-parametre. I årene 

med flere kvinder i bestyrelserne var Tobins Q lavere, end når der var færre kvinder, men omvendt 

viste det sig, at flere kvinder havde en positiv effekt på Return on Assets.  

Resultaterne viser, at mere monitorering og større deltagelse på bestyrelsesmøder kan have både 

positive og negative effekter på bundlinjen. For meget monitorering kan skabe splid mellem 

bestyrelsen og direktionen. Større fremmøde til bestyrelsesmøder kan besværliggøre 

beslutningsprocesser. Derfor konkluderer artiklen, at flere kvinder kun kan skabe forøget værdi i 

selskaber med en lille grad af monitorering, og hvor direktøren ikke holdes ansvarlig for selskabets 

resultater. 

Farrell og Herschs
177

 resultater viser, at der op gennem 1990’erne er sket en stigning i kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer i amerikanske selskaber. Analysen viser, at jo færre kvinder der er i 

bestyrelsen i en periode, jo mere sandsynligt er det, at andelen stiger.  Artiklen undersøger, om 

stigningen skyldes, at diversitet i bestyrelser skaber bedre resultater på bundlinjen. Det er dog 

snarere selve målet om diversitet, der er afgørende for stigningen frem for resultatet på bundlinjen, 

da undersøgelsen ikke viser nogen signifikant sammenhæng mellem andelen af kvinder og 

selskabets performance. Grunden til stigningen skal snarere findes i enten intern eller ekstern 

efterspørgsel efter diversitet.        

David A. Carter
178

 m.fl. viser i en undersøgelse fra 2002, at diversitet i bestyrelser påvirker 

bundlinjen positivt, og at det positive resultat både gjaldt med hensyn til andelen af kvinder og 

etniske minoriteter.  Resultatet kom på baggrund af en regressionsanalyse af data fra de 1000 største 

amerikanske selskaber målt på omsætningen i 1997, hvor Tobins Q også blev anvendt som 

performance-variable. Resultaterne viste desuden, at større selskaber samt selskaber med større 

bestyrelser oftere havde en større andel af kvinder i bestyrelsen.  Flere kvinder påvirkede samtidig 

andelen af afhængige bestyrelsesmedlemmer negativt.  

En senere undersøgelse
179

 af de samme forfattere fra 2007 viser ligeledes en positiv sammenhæng 

mellem andelen af kvinder og selskabernes performance. Her er det data fra 1998-2002 fra de 500 

største amerikanske selskaber, som ligger til grund for analysen, og selskabernes performance er 

også her repræsenteret ved Tobins Q. 

                                                
177 Farrell & Hersch (2005) 
178 Carter m.fl. (2002) 
179 Carter m.fl. (2007) 
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6.6 Datagrundlag 

I det følgende afsnit beskrives det datagrundlag, der danner basis for de efterfølgende analyser. Til 

undersøgelsen af hvordan kvindelige bestyrelsesmedlemmer påvirker performance i de danske 

selskaber, har vi anvendt selskabsdatabasen ORBIS.
180

 Valget er faldet på denne database, da den 

indeholdt flest relevante data, og da databehandlingen var mest overskuelig ved eksport til Excel. 

Fuld beskrivelse af søgningen i Orbis er beskrevet i bilag 4.   

Efter at have eksporteret dataene til Excel har vi valgt de 1600 største danske kapitalselskaber målt 

på omsætningen og frasorteret nedenstående typer selskaber. Derved er vi kommet frem til 963 

selskaber, som er det endelige datagrundlag.
181

 

Frasorterede selskabstyper:   

Selskaber underlagt Lov om finansiel virksomhed, herunder forsikringsselskaber og 

investeringsselskaber: 

Der gælder særlige regler for deres regnskabsaflæggelse, og undersøgelsens performance-variable 

ville derfor have været påvirket heraf. I de tvivlstilfælde hvor det ikke umiddelbart har været muligt 

at fastslå, om et selskab er underlagt lov om finansiel virksomhed, er oplysningerne hentet fysisk 

hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register. 

Selskaber, der er en del af en koncern: 

Således optræder kun moderselskabet – og hermed koncernens samlede performance - blandt de 

963 selskaber, og man undgår dermed, at datterselskabernes resultater tælles med flere gange. 

Ligeledes er det kun det selskab, som udøver bestemmende indflydelse, der fremgår af dataet. 

Mærsk optræder eksempelvis kun en enkelt gang i dataet, uagtet at koncernen består af utallige 

datterselskaber.  

Ved hvert enkelt selskab er der blevet foretaget en konkret vurdering af evt. koncernforhold. Dette 

er søgt løst via de enkelte selskabernes hjemmeside.  

  

                                                
180 http://www.bvdinfo.com/Products/Company-Information/International/ORBIS.aspx Besøgt d. 28.11.2011 
181 De udeladte selskaber fremgår på den vedlagte cd-rom 

http://www.bvdinfo.com/Products/Company-Information/International/ORBIS.aspx


69 

 

Holdingselskaber, der kun ejer et enkelt selskab:  

I disse tilfælde er det bestyrelsen i det egentlige selskab, som er interessant at betragte.  Der er 

foretaget en konkret vurdering af de enkelte koncernforhold for at afgøre, om der er tale om et 

moderselskab eller et holdingselskab uden reel indflydelse på selskabets ledelse, eksempelvis 

holdingselskaber, hvis eneste indtægt kommer fra det pågældende selskab.  

6.7 Kontrol af køn  

ORBIS’ kategorisering af køn har vi sammenholdt med navnene på bestyrelsesmedlemmerne for at 

verificere kønssammensætningen. Hvert enkelt navn er gennemgået for at se, om databasen 

stemmer overens med navn og køn. I tvivlspørgsmål har vi foretaget en undersøgelse på bl.a. 

selskabernes hjemmesider, LinkedIn eller Facebook.  

6.8 Databehandling – herunder variabel liste    

Til regressionsanalysen er der taget et gennemsnit af de 5 nøgletal over en 5-årig periode fra 2005-

2010. Der bliver så tale om en tværsnitsanalyse, dvs. en analyse af data med en eller flere variable 

for et givent tidspunkt.
182

  

I tilfælde af manglende nøgletal for enkelte år er gennemsnittet beregnet ud fra de resterende år. For 

at kunne kontrollere påvirkningen i forskellige brancher er hvert selskab kategoriseret med 1 ud af 7 

branchekoder. I regressionsanalyserne bliver branchen ’primære og sekundære erhverv’ holdt op 

imod de andre brancher og er derfor udeladt af regressionsanalysen.   

Begrebet ’performance’ har ingen fast standard, og denne afhandling tager udgangspunkt i 

nedenstående nøgletal, som er hentet via ORBIS. Nøgletallene er alle rentabilitets-nøgletal, og alle 

tal er multipliceret med 100 for at få tallene i procent. 

Variabel liste 

Forkortelsen i parentesen er den pågældende variabels betegnelse i korrelationsmatricen. De syv 

nederste variable er branchekoder. 

Antal medlemmer (Antal): Det samlede antal bestyrelsesmedlemmer. 

K-andel: Andelen af kvinder i forhold til det samlede antal bestyrelsesmedlemmer. 

                                                
182 Gujarati & Porter (2010;4) 
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K1: Dummy-variabel lig 1, hvis der er minimum 1 kvinde i bestyrelsen ellers lig 0. 

K2: Dummy-variabel lig 1, hvis der er minimum 2 kvinder i bestyrelsen ellers lig 0. 

Naturlig logaritme til omsætning (omsæt): Til at kontrollere selskabernes størrelses påvirkning af 

den afhængige variabel bruges omsætningen. Den naturlige logaritme er taget af omsætningen, for 

at vise hvad der sker hvis omsætningen stiger med 1 %. Derved fås ændringen i procent i stedet for 

absolutte tal. Det gør det nemmere, at sammenligne selskaberne imellem.   

Profit margin (PM): Defineret som overskuddet før skat delt med nettoomsætningen af selskabets 

primære forretningsmæssige aktiviteter.  

Return on shareholders’ funds (ROSF): Defineret som overskuddet før skat divideret med den 

ordinære aktiekapital samt reserver.  

Et højt ROSF viser, at investoren får meget ud af sine kapitalandele.  

EBITDA margin (EBITDA): Earnings Before Interest, Tax, Amortisation and Depriciations.  

Primært resultat tillagt anlægsafskrivninger og goodwill-amortisering i % af omsætningen. Tallet 

bruges f.eks. inden for service- og medicinalindustrien, hvor der ses forskelle i afskrivninger af 

både goodwill og materielle anlægsaktiver. 

Cash Flow margin (CF): Cash flow’et delt med omsætningen.  Viser hvor god et selskab er til at 

omsætte sit salg til kontanter. 

Return on total Assets (ROTA): Defineret som overskuddet før skat delt med aktiver. Jo større et 

selskabs indtjening er i forhold til selskabets aktiver, des mere effektivt er selskabet til at bruge sine 

aktiver.  

Primære og sekundære erhverv (P & S): Herunder fiskeri, landbrug og forarbejdning m.v. 

Forsyning (Forsyn): Herunder el, gas og vand m.v. 

Transport og shipping (Trans): Herunder godstransport, fragt og passagertransport 

Information og kommunikation (Inform): Herunder aviser, blade og tv m.v. 

Rådgivning og Service (Service): Herunder jura, revision m.v.  
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Bygge og anlæg (bygge): Herunder opførsel/nedrivning af ejendom samt entreprenørselskaber. 

Handel & ejendomme (handel): Herunder engros- og detailhandel samt køb, salg og udlejning af 

ejendom, ejendomsmæglere m.v. 

I tabel 20-25 er interaktionseffekten mellem K-andel, K1 og K2 og brancherne undersøgt. Værdien 

af K-andel er multipliceret med branchekoden og derved kontrolleres, om der er forskel på effekten 

af kvindelige bestyrelsesmedlemmer brancherne imellem.   

6.9 Kritik af data 

ORBIS er en selskabsdatabase med over 85 millioner selskaber
183

 fra hele verden, og det kan 

selvfølgelig ikke udelukkes, at der er fejl i databasen. Vi antager, at regnskabsoplysningerne i videst 

muligt omfang er korrekte, og ved at anvende observationer fra 963 selskaber over en 5-årig periode 

burde eventuelle fejlkilder være minimeret. Ydermere har vi minutiøst kontrolleret dataet i forhold 

til selskabsform og køn for at sikre et så validt datagrundlag som overhovedet muligt uden at skulle 

gennemgå selskabernes regnskaber enkeltvis.   

Navnet og kønnet på bestyrelsesmedlemmerne i dataet stammer fra seneste regnskabsaflæggelse, og 

de sammenholdes med nøgletal fra en 5-årig periode. Der er således ikke taget højde for, hvor 

længe bestyrelsesmedlemmerne har fungeret, og der er derfor en usikkerhed forbundet med, om 

antallet af kvinder i de enkelte selskaber er konstant over en 5-årig periode.  

Ligeledes er der et ”lag”, idet nyudnævnte bestyrelsesmedlemmer først vil kunne påvirke selskabets 

performance året efter. I stedet kunne anvendes laggede værdier af kvindeandelen således, at det er 

kvindeandelen for året før regnskabsaflæggelsen, der anvendes. Denne fejlkilde er dog begrænset, 

da bestyrelsesmedlemmer typisk fungerer i en længerevarende periode, og sandsynligheden for, at 

andelen af kvinder i de respektive bestyrelser er ændret markant mellem regnskabsårene, må derfor 

antages at være meget lille. 

I dataet sondres der ikke mellem medarbejdervalgte og generalforsamlingsvalgte bestyrelses-

medlemmer, da databasen ikke muliggør en sondring. Ved at sondre kunne effekten af kvindelige 

generalforsamlingsvalgte og medarbejder-valgte ellers analyseres. 

                                                
183 http://www.bvdinfo.com/Products/Company-Information/International/ORBIS.aspx Besøgt d. 28.11.2011 

http://www.bvdinfo.com/Products/Company-Information/International/ORBIS.aspx


72 

 

I dataet tages der ikke højde for de forskellige typer af risiko, som medlemmerne af bestyrelsen ikke 

nødvendigvis kan påvirke. Det kan eksempelvis være udefrakommende hændelser, som påvirker 

resultatet negativt, herunder hændelser på markeds- eller brancheniveau.    

Regressionsanalysen undersøger om kvindelige bestyrelsesmedlemmer påvirker selskabernes 

performance. Analysen forudsætter, at andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer påvirker 

nøgletallene.  Kausaliteten kan i princippet gå den modsatte vej, forstået på den måde at selskaber 

med bedre performance ansætter flere kvinder i bestyrelserne. Vi antager, at kausaliteten går fra 

sammensætningen af bestyrelsen til selskabets bundlinje, ligesom tidligere analyser har gjort. 

6.10 Resultater 

I tabel 1 er den beskrivende statistik for hele datasættet gengivet. Den gennemsnitlige 

bestyrelsesstørrelse er på 4,8 medlemmer, hvor antallet af mandlige medlemmer er markant større 

end den kvindelige andel, nemlig 4,3 mandlige medlemmer contra 0,5 kvindelige medlemmer. 

Andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer er således gennemsnitligt på 10 %, hvor den største 

andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer er på 2/3. I næsten 40 % af selskaberne er der minimum 

en kvinde repræsenteret i bestyrelsen, mens der i kun 10 % af selskaberne er flere end en kvinde.  

Andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer på 10 % i vores data stemmer ikke overens med 

Komitéens opgørelse som vist i figur 1
184

, hvor andelen af kvinder er på 19 %. Komitéens tal beror 

på samtlige aktieselskaber i Danmark, mens denne afhandling har tal for både aktie- og 

anpartsselskaber, men har udeladt bl.a. finansielle selskaber og datterselskaber, som beskrevet 

tidligere.  

  

                                                
184 Se afsnit 4.1.2 
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Tabel 1. Beskrivende statistik  

 

Tabel 2 viser samvariationen mellem undersøgelsens forskellige variable. Det er her værd at 

bemærke, at omsætningen og K-Andel er negativt korreleret, mens K1 og K2 er positivt korreleret. 

Profit margin, CF margin og EBITDA margin er alle positivt korreleret med K-Andel, K1 og K2. 

ROSF er derimod negativt korreleret med K-andel, K1 og K2. ROTA er positivt korreleret med K-

andel, men negativt med både K1 og K2.  

Tabel 2: Korrelationsmatrice 
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6.11 Regressionsanalyse 

Fra den indsamlede data foretages en regressionsanalyse i Excel.  Gennemsnittet af de økonomiske 

nøgletal over en 5-årig periode sammenholdes med andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer 

for at teste hypotese H1. Nøgletallene bliver derefter sammenholdt med to forskellige dummy-

variabler for at teste hypotese H2 og H3.  

For at finde sammenhængen mellem andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer og selskabernes 

performance anvender vi den multiple regressionsmodel, da der er flere end én uafhængige 

variabler. Vores nøgletal er den afhængige variabel ved en lineær funktion af uafhængige variable 

X1, …, Xp. Ud fra følgende formel:
185

 

Yt = b0 + b1X1t+… + bpXip +et , , hvor 

Y = afhængige variabel,  

b0 = skæring med y-aksen, 

b = koefficienter, 

Xi = de uafhængige variable som skal forklare Y-værdien og  

ei = restleddet, der dækker over den varians som modellen ikke fortæller noget om. 

Til at teste hypoteserne bruges p-værdierne til at analysere signifikans i regressionstabellerne. 

Signifikansniveauerne viser, hvor sandsynligt det er, at et resultat skyldes tilfældigheder. For at en 

p-værdi er signifikant inden for en sandsynlighed på 5 %, skal værdien være under +/- 0,05 og for 

10 % under +/- 0,10. Signifikansniveauerne viser, hvor sandsynligt det er, at resultatet beror på 

tilfældigheder. Hvis resultatet er signifikant inden for en sandsynlighed på 5 % betyder det, at det 

med 95 % sikkerhed ikke skyldes en tilfældighed.    

R
2
 er benyttet som determinationskoefficient for at vise hvor stor en andel af den afhængige 

variabel, der kan forklares af de uafhængige variable.  Desuden anvendes signifikansniveau F, der 

angiver hele ligningens signifikansniveau.  

Resultaterne aflæses i tabellerne, hvor hver kolonne viser resultater for en enkelt 

regressionsanalyse. Det første tal i hver kolonne er koefficienten, og tallet markeret med fed skrift 

                                                
185 Gujarati & Porter (2010;99) 
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er p-værdien. Variable med høje p-værdier fjernes fra dataet, da de kan udelades fra ligningen, idet 

de ikke er signifikante. Næste regressionsanalyse foretages, resultatet vises i næste kolonne og så 

fremdeles. 

En hypotese kan ikke afvises, hvis koefficienten stemmer overens med det påståede, og 

koefficienten er signifikant. 

6.12 Modelkontrol 

Der er fire forudsætninger for, at den lineære multiple regressionsmodel kan benyttes. 

Residualplottene skal have en lineær sammenhæng. Der skal være en konstant varians, også kaldet 

homoscedasticitet. Plottene skal være uafhængige, og de skal være normalfordelte. Forskere har 

fundet ud af, at der i tværsnitsdata ofte er ikke-konstant varians
186

, kaldet heteroscedasticitet. Ved 

alle regressionsanalyser af hver af de nedenstående tabeller er der kontrolleret for 

heteroscedasticitet ved hjælp af residualplots
187

, hvor residualerne er ud af y-aksen, og den 

forventede værdi af nøgletallet er på x-aksen.    

6.12.1 Test af hypoteser 

For at analysere hypoteserne er der foretaget tre regressionsanalyser af hvert nøgletal, hvor 

nøgletallene er de afhængige variable. Først analyseres påvirkningen af andelen af kvinder på 

baggrund af de 5 nøgletal. Derefter foretages der regressionsanalyser med dummy-variablerne K1 

og K2 for at analysere henholdsvis, hvordan minimum 1 kvinde påvirker performance, og hvordan 

minimum 2 kvinder påvirker performance. For at teste hypotese H4 er der foretaget 

regressionsanalyser af interaktionseffekten mellem brancher og køn sammenholdt med de 

økonomiske nøgletal CF margin og EBITDA margin.    

  

                                                
186 Gujarati & Porter (2010;275) 
187 Se vedlagte CD-rom 
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6.12.2 Hypotese 1 

En større andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer påvirker performance positivt. 

På frekvensdiagrammet ses det, at andelen af kvinder i de forskellige intervaller ikke er særlig stor. 

Tabel 3: Frekvensdiagram. Rundet op. 

 

Frekvensdiagrammet i tabel 3 viser, hvor hyppigt en bestemt andel af kvinder optræder i 

bestyrelserne. Det bemærkes, at der i langt de fleste selskaber ikke er kvinder repræsenteret. 

Bestyrelsesandelene er rundet op, hvilket er grunden til at 0,1 er så lille, da det kræver en bestyrelse 

på 10 personer at kunne have en andel af kvindelige medlemmer på 0,1, mens en enkelt kvinde i en 

trepersoners bestyrelse vil svare til 0,33. 

I resultaterne for en regressionsanalyse vises koefficienterne for, hvad der sker, når x øges med 1. 

Koefficienten K-andel fortæller, hvad der sker med performancevariablen, når X stiger med 1. K-

andel er en procentsats af kvindelige bestyrelsesmedlemmer og bevæger sig i intervallet (0;1). 

Bestyrelsesstørrelsen er forskellig, og derfor udgør et enkelt medlem forskellige andele af 

bestyrelserne. Et enkelt medlem udgør 0,33 af en trepersonersbestyrelse og 0,2 af en bestyrelse på 5 

personer. Resultatet i regressionsanalysen fortæller, hvad der sker, når andelen ændres med 1 %. 

Dette vil aldrig kunne ske, da en udskiftning af et mandligt medlem til fordel for et kvindeligt 

medlem aldrig vil medføre en ændring på 1 %. Problemet kan ikke løses statistisk og bør derfor 

indgå i vurderingen af resultaterne.             
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Tabel 4: Regressionsresultater med Profit Margin som afhængig variabel. Tallene med fed er 

signifikansniveau.

 

Tabel 5: Regressionsresultater med Return on total assets som afhængig variabel. Tallene 

med fed er signifikansniveau.    
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Tabel 6: Regressionsresultater med Return on shareholders’ funds som afhængig variabel. 

Tallene med fed er signifikansniveau. 

 

Tabel 7: Regressionsresultater med EBITDA Margin som afhængig variabel. Tallene med fed 

er signifikansniveau. 
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Tabel 8: Regressionsresultater med CF Margin som afhængig variabel. Tallene markeret med 

fed er signifikansniveau. 

 

I tabel 4-8 er der foretaget en regressionsanalyse af H1, hvor K-andel er medregnet som uafhængig 

variabel.  

Med undtagelse af Return on shareholders’ funds har K-andel en positiv effekt på alle nøgletallene. 

ROSF derimod påvirkes negativt, men her er K-andel dog ikke signifikant. Den positive effekt på 

Return on total Assets er ligeledes ikke signifikant, og hele ligningen i tabel 4 har heller ikke et 

acceptabelt signifikansniveau.  

Den positive effekt, som K-andel påfører CF margin og EBITDA margin, er til gengæld signifikant 

med 5 % i alle ligningerne. CF margin stiger med 6, hver gang andelen af kvindelige medlemmer 

stiger med 1. Da K-andel bevæger sig i intervallet (0;1), stiger CF margin med faktor 0,06, hver 

gang den kvindelige andel ændres med 1 %. I tabel 7 ses det, at EBITDA tilsvarende øges med 

0,08, når K-andel stiger 1 %.  

Det er desuden værd at bemærke, at en stigning i omsætningen har en signifikant positiv effekt på 

ROTA og ROSF, hvilket ikke er overraskende på grund af stordriftsfordele.   

Bestyrelsesstørrelsen påvirker nøgletallene forskelligt. ROTA bliver påvirket negativt og CF margin 

positivt med et signifikansniveau på 5 %. ROSF og EBITDA margin påvirkes også positivt, men 

kun inden for et signifikansniveau på 10 %. 
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6.12.3 Sammenfatning hypotese H1 

Når andelen af kvinder stiger, performer selskaberne bedre målt på EBITDA margin og Cash Flow 

margin. ROTA og ROSF påvirkes til gengæld ikke signifikant af andelen af kvinder. Hypotese 1 må 

antages at være korrekt, da man i de to nøgletal kan aflæse en forbedring af performance, samt at 

målingen er signifikant.  Det eneste, der taler imod, at hypotese H1 holder, er ROSF i tabel 6, men 

resultatet er ikke signifikant. Derfor kan det H1 ikke afvises. 

Frekvensdiagrammet i tabel 3 viser, at der er relativt få selskaber i dataet, som har en andel på over 

40 % kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Alt i alt drejer det sig om kun 46 selskaber, og ud af dem 

er der kun 20 selskaber med over 60 % kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Man kan derfor ikke på 

baggrund af regressionsanalyserne fastslå, at en bestyrelse bestående af 100 % kvinder vil føre til 

den bedst mulige performance. Resultaterne viser, at performance stiger i takt med et øget antal 

kvindelige bestyrelsesmedlemmer, men frekvensdiagrammet viser, at det kun gør sig gældende op 

til en andel på 40 %. Der findes ikke nok bestyrelser i dataet, som har over 40 % kvinder, og derfor 

kan man ikke sige noget om, hvordan selskabers performance vil udvikle sig, hvis andelen af 

kvinder øges over 40 %.   

Som nævnt overfor er der et resultatmæssigt problem, da andelen ikke kan ændres med 1 %. Men 

man kan ud fra resultaterne ikke afvise, at den øgede andel har en positiv effekt, når andelen øges 

fra eksempelvis 0 til 0,2 eller fra 0,2 til 0,4.  

6.12.4 Hypotese H2 

Tilstedeværelsen af minimum et kvindeligt bestyrelsesmedlem påvirker performance positivt. 

For at undersøge hypotesen er K-andel udskiftet med dummy-variablen K1, der har en værdi på 1, 

hvis der er minimum en kvinde i bestyrelsen, og ellers en værdi på 0. Derefter er der foretaget 

regressionsanalyser med de 5 nøgletal som afhængige variable. 
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Tabel 9: Frekvensdiagram antal kvinder. 

 

Tabel 9 viser, at i 587 ud af 963 mulige selskaber er der ingen kvindelige bestyrelsesmedlemmer, 

mens 274 selskaber har en enkelt kvinde, 79 selskaber har to kvinder, og 23 selskaber har mere end 

to kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Til at teste hypotese H2 bliver 376 (274+79+23) selskabers 

nøgletal holdt op mod 587 selskabers nøgletal. Til test af hypotese H3 er det 102 (23 + 79) 

selskaber mod 861 (587+274). Der vil ikke blive testet for, hvordan tre kvinder eller derover i 

bestyrelsen påvirker selskabernes performance, da der er for få bestyrelser med et højt antal 

kvinder, og der derfor ikke ville fremkomme et validt resultat.  

Tabel 10: Regressionsresultater med Profit Margin som afhængig variabel. Tallene markeret 

med fed er signifikansniveau. 
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Tabel 11: Regressionsresultater med Return on total assets som afhængig variabel. Tallene 

markeret med fed er signifikansniveau. 

 

Tabel 12: Regressionsresultater med Return on shareholders’ funds som afhængig variabel. 

Tallene markeret med fed er signifikansniveau. 
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Tabel 13: Regressionsresultater med EBITDA Margin som afhængig variabel. Tallene 

markeret med fed er signifikansniveau. 

 

Tabel 14: Regressionsresultater med CF Margin som afhængig variabel. Tallene markeret 

med fed er signifikansniveau. 

 

Tabel 10-14 er udregnet med dummy-variablen K1, og disse viser, hvorvidt minimum et kvindeligt 

medlem af bestyrelsen påvirker nøgletallene. Igen påvirkes alle nøgletallene positivt med 

undtagelse af ROSF, og igen er det kun CF margin og EBITDA margin, der påvirkes signifikant.  
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I selskaber med mindst et kvindeligt bestyrelsesmedlem skal der lægges ca. 2,3 procentpoint på CF 

margin i forhold til selskaber uden. EBITDA margin skal tillægges 2,7 procentpoint, når der er 

kvinder i bestyrelseslokalet. Bestyrelsesstørrelsen og omsætningen opfører sig naturligvis på samme 

måde som i Tabel 4-8.   

6.12.5 Sammenfatning hypotese H2  

Som i analysen af hypotese H1 kan man heller ikke i analysen af hypotese H2 aflæse noget 

signifikant på hverken ROSF eller ROTA. K1 giver heller ikke noget signifikant svar på, hvordan 

profit margin reagerer på minimum en kvinde. Derimod påvirkes både EBITDA margin og CF 

margin igen signifikant positivt. Selskaber med minimum en kvinde i bestyrelsen performer altså 

bedre på baggrund af EBITDA margin og CF margin, og hypotese H2 kan derfor ikke afvises.  

6.12.6 Hypotese H3 

Tilstedeværelsen af minimum to kvindelige bestyrelsesmedlemmer påvirker performance positivt. 

For at undersøge hypotesen erstatter vi dummy-variablen K1 med dummy-variablen K2, som er lig 

1, hvis der mere end et kvindeligt bestyrelsesmedlem, og ellers er lig 0. Derefter er der foretaget 

regressionsanalyser med de 5 nøgletal som afhængige variable. 

Tabel 15: Regressionsresultater med Profit Margin som afhængig variabel. Tallene markeret 

med fed er signifikansniveau. 
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Tabel 16: Regressionsresultater med Return on total assets som afhængig variabel. Tallene 

markeret med fed er signifikansniveau.  

 

Tabel 17: Regressionsresultater med Return on shareholders’ funds som afhængig variabel. 

Tallene markeret med fed er signifikansniveau. 
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Tabel 18: Regressionsresultater med EBITDA Margin som afhængig variabel. Tallene 

markeret med fed er signifikansniveau. 

 

Tabel 19: Regressionsresultater med CF Margin som afhængig variabel. Tallene markeret 

med fed er signifikansniveau. 
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Minimum to kvindelige bestyrelsesmedlemmer giver positive koefficienter for 4 ud af de 5 nøgletal, 

hvor det igen er ROSF, som skiller sig ud, dog uden at være signifikant. Tabel 15 med profit margin 

som afhængig variabel giver igen ligninger, der ikke er signifikante. K2’s påvirkning af ROTA er 

heller ikke signifikant. EBITDA margin og CF margin påvirkes igen signifikant. Hvis der er 

minimum to kvinder i bestyrelsen, vil EBITDA margin stige med mere end 3 procentpoint, og CF 

vil stige med over 2 procentpoint.   

6.12.7 Sammenfatning hypotese H3 

Tilstedeværelsen af to kvinder i bestyrelsen giver en bedre performance målt på EBITDA margin og 

CF margin. PM, ROTA og ROSF påvirkes ikke signifikant, hvilket ligeledes gjorde sig gældende i 

test af H1 og H2. Den signifikante positive påvirkning af EBITDA margin og CF margin leder hen 

til, at hypotesen om, at minimum to kvindelige bestyrelsesmedlemmer har en positiv indflydelse på 

performance, ikke kan afvises. 

6.12.8 Hypotese H4 

Kvindelige bestyrelsesmedlemmer har større effekt på selskabers performance i enkelte brancher 

frem for i andre brancher. 

6.12.9 Interaktionseffekter 

I tabel 20-26 vises interaktionseffekten mellem brancherne og henholdsvis K-andel, K1 og K2 med 

nøgletallene som afhængige variable. Derved analyseres i hvilke brancher effekten af kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer er størst. Variablerne K-andel, K1 og K2 multipliceres med brancherne og 

fremstår som en ny uafhængig variabel, hvis effekt undersøges i nedenstående tabeller. Kun 

EBITDA margin og CF margin er undersøgt, da disse var de eneste nøgletal, som blev påvirket 

signifikant af kvindelige bestyrelsesmedlemmer.    
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Tabel 20: Interaktionseffekt mellem K-andel og de forskellige brancher med EBITDA margin 

som afhængig variabel. Tallene markeret med fed er signifikansniveau. 

 

Tabel 21: Interaktionseffekt mellem K-andel og de forskellige brancher med CF margin som 

afhængig variabel. Tallene markeret med fed er signifikansniveau. 
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Tabel 22: Interaktionseffekt mellem K1 og de forskellige brancher med EBITDA margin som 

afhængig variabel. Tallene markeret med fed er signifikansniveau. 

 

 

Tabel 23: Interaktionseffekt mellem K1 og de forskellige brancher med CF margin som 

afhængig variabel. Tallene markeret med fed er signifikansniveau. 

 

 

  



90 

 

Tabel 24: Interaktionseffekt mellem K2 og de forskellige brancher med EBITDA margin som 

afhængig variabel. Tallene markeret med fed er signifikansniveau. 

 

Tabel 25: Interaktionseffekt mellem K2 og de forskellige brancher med CF margin som 

afhængig variabel. Tallene markeret med fed er signifikansniveau. 
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Det er bemærkelsesværdigt, at både K-andel, K1 og K2 har positive effekter på alle brancher. Der 

er dog forskel på, hvor positive effekterne er, og ikke alle er signifikante.  

Tabel 20-21 viser, at en øget andel af kvinder i transport- og forsyningsbranchen giver en stor effekt 

på både EBITDA og CF margin. Servicebranchen bliver for begge nøgletal også påvirket positivt 

ved en øget andel, dog kun inden for en signifikanssandsynlighed på 10 % for CF margin. Inden for 

’primære og sekundære’ erhverv stiger EBITDA margin også i takt med andelen af kvinder inden 

for en 10 % signifikanssandsynlighed.  

Tabel 22-23 viser K1’s påvirkning af brancherne som er signifikante for EBITDA margin for 

selskaber inden for ’primære og sekundære erhverv’, forsyning og transport. For CF margin er 

forsyning og transport signifikante, mens ’primære og sekundære erhverv’ og information er 

signifikante med et signifikansniveau på 10 %. 

Tabel 24-25 viser, at K2 påvirker servicebranchen signifikant målt på både EBITDA margin og CF 

margin. EBITDA øges med over 10 procentpoint og CF margin med over 7 procentpoint, når der er 

flere end én kvinde i bestyrelsen.   

Tabel 26: Kvinders procentvise andel af bestyrelsesposter i forskellige brancher. 

 

Tabel 26 viser en generel lav kvindelig andel af bestyrelsesmedlemmer, men der er dog forskelle 

brancherne imellem. I de brancher hvor kvinder påvirker performance signifikant, bør det forventes 

at andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer er højere end øvrige brancher. Dette er også 

tilfældet i denne undersøgelse, idet navnlig transport- og forsyningsbranchen har en større andel 

kvindelige bestyrelsesmedlemmer end gennemsnittet. 
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6.12.10 Sammenfatning hypotese H4 

En øget andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i transport- og forsyningsbranchen giver et 

bedre resultat på bundlinjen. I brancherne ’primære og sekundære erhverv’, forsyning og transport 

giver minimum et kvindeligt bestyrelsesmedlem et bedre resultat på bundlinjen, mens 

servicebranchen skal have minimum to kvinder i bestyrelserne, før det giver en bedre performance. 

Koefficienterne for forsyningsbranchen og transportbranchen er næsten ens i både tabel 20 og 21, 

hvor koefficienternes størrelse er mere end dobbelt så store som for servicebranchen. Tabel 22 viser 

ligeledes, at EBITDA margin påvirkes mere en dobbelt så meget af K1 i forsynings- og 

transportbranchen end i selskaber i ’primære og sekundære erhverv’. 

Forsynings- og transportbrancherne bliver i højere grad påvirket end de andre brancher. Derfor må 

man konkludere, at hypotese H4 ikke kan afvises, da enkelte brancher har større fordel af 

kvindelige bestyrelsesmedlemmer end andre. Der er samtidig en større andel af kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer i forsynings- og transportbrancherne end gennemsnittet.   

6.13 Sammenfatning på kapitel 6  

Resultaterne viser, at kvindelige bestyrelsesmedlemmer ingen signifikant effekt har på PM, ROTA 

og ROSF, mens analyserne til gengæld viser, at kvinder har en positiv indflydelse på både EBITDA 

margin og CF margin. 

Tabel 27 oversigt: Signifikant positiv sammenhæng mellem nøgletal og variable   
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Andelen af kvinder i bestyrelsen påvirker EBITDA margin og CF margin positivt med hhv. 0,06 og 

0,08. Som beskrevet i sammenfatningen af H1 er dataet ikke fyldestgørende nok til, at man vil 

kunne konkludere, at stigningen i EBITDA margin og CF margin vil stige, når andelen stiger til 

mere end 40 %, da der er for få selskaber med en så stor andel kvinder.   

Ligeledes bliver EBITDA og CF margin påvirket positivt, når der er minimum et kvindeligt 

bestyrelsesmedlem, hvilket resulterer i, at nøgletallene adderes med hhv. 3 og 2,5 procentpoint.   

På baggrund af H1 og H2 fristes man til at tro, at resultatet af H3 ville øge EBITDA margin og CF 

margin i forhold til H2. Det er dog ikke tilfældet, da koefficienterne er på nogenlunde samme 

niveau ved analysen af H3 som i H2.  

Sammenfattende konkluderes det, at EBITDA margin og CF margin stiger, når andelen af kvinder 

stiger, men hvorvidt der er minimum et eller to kvindelige bestyrelsesmedlemmer giver ikke en 

nævneværdig forskel. 

Der er ingen brancher, der bliver negativt påvirket af kvindelige medlemmer, men den positive 

effekt varierer brancherne imellem. Det kan især betale sig for selskaber i transport- og 

forsyningsbranchen at ansætte kvindelige bestyrelsesmedlemmer.  

Ingen af hypoteserne kan afvises, men det er dog kun to nøgletal, der påvirkes signifikant. Hvis 

disse to nøgletal var udeladt af analysen ville resultatet have set anderledes ud. Valg af data har 

selvfølgelig en stor indflydelse på resultaterne, hvilket den gennemgåede litteratur også viser. 

Der er få bestyrelser med en høj andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer, hvilket selvsagt giver 

et ringere datagrundlag. Hvis man antager, at den lave andel kvinder skyldes, at det er vanskeligere 

for kvinder at blive valgt som bestyrelsesmedlemmer end for mænd, så må de nuværende 

kvindelige bestyrelsesmedlemmer antages at være de allerdygtigste. En øget andel af kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer vil medføre, at mindre kompetente kvinder, end de nuværende, vil få 

bestyrelsesposter. En sådan forøgelse vil måske kunne påvirke dataene i en negativ retning.     
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Kapitel 7 – Hvilken kvotemodel bør man anvende i Danmark? 

Selvom afhandlingens regressionsanalyse viser, at kvindelige bestyrelsesmedlemmer har en positiv 

effekt på selskabernes performance, er andelen af kvinder i de danske bestyrelser lav. 

Kønskvotering vil øge andelen af kvinder i de danske bestyrelser, men der er stor forskel på, 

hvordan en kønskvote kan udformes i henhold til dansk lovgivning.  

Dette kapitel indledes med en kort diskussion af hvis interesser, der bliver varetaget ved indførelse 

af en kønskvote. Herefter følger en gennemgang af en undersøgelse fra The University of Michigan, 

som har undersøgt effekten af den norske kønskvote.  

På baggrund af de modeller, som er anvendt i andre europæiske lande, afhandlingens 

regressionsanalyse samt erfaringerne gjort i Norge, afsluttes kapitlet med en diskussion af, hvordan 

en kønskvote bør udformes i Danmark. Først diskuteres hvilke selskabsformer, der bør omfattes 

samt hvilke konsekvenser, et valg af selskabsformer vil medføre. Herefter diskuteres forholdet 

mellem de medarbejder- og de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ved en kønskvote. 

Ydermere diskuteres det hvilken grad af kønsrepræsentation, der bør kræves, hvor lang tid 

selskaberne bør have til at ændre bestyrelsessammensætningen samt hvilke sanktioner, der kan 

gøres gældende over for selskaber, der ikke overholder kvotekravet. Til sidst kommer vi med et bud 

på, hvordan en kvote bør udformes i dansk lovgivning. 

7.1 Implementering af kønskvotering i Danmark til gavn for samfundet eller 

selskaberne?  

Et stort antal bestyrelsesposter vil tilfalde nye medlemmer efter en implementering af en kvote, og 

de nye medlemmer vil være de umiddelbare vindere af en sådan lovgivning. Prestigen og honoraret, 

der følger med bestyrelsesposten, vil overgå til de nyligt valgte kvinder, mens taberne til gengæld er 

de mænd, der kommer til at afgive deres pladser. Men findes der andre tabere og vindere ved en 

implementering af en kønskvote? 

Formålet med en lov om kønskvoter i danske bestyrelser vil være en øget ligestilling i 

erhvervslivets top og vil umiddelbart være et udtryk for stakeholder-orientering i dansk selskabslov. 

Ligestilling er et ønske fra samfundet og ikke nødvendigvis fra kapitalejerne, og fortalere for 

shareholder value vil mene, at det ikke er selskabets pligt at opfylde et mål om ligestilling i 

samfundet, og at en kønskvote derfor vil være et unødigt indgreb i den private ejendomsret.    
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Valg af bestyrelsen til danske selskaber er i dag ikke et rent anliggende for kapitalejerne, da 

lovgivningens stakeholder-orientering giver medarbejderne i større selskaber ret til en tredjedel af 

pladserne i de danske bestyrelser. I Danmark er det således allerede besluttet, at valget til 

bestyrelsen ikke kun er et anliggende for ejerne.  En undersøgelse af medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer til en artikel af Rose fra 2008 viser, at medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer varetager andre interesser end de generalforsamlingsvalgte. 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer varetager, ikke overraskende, især de ansattes interesser i 

højere grad end de generalforsamlingsvalgte, men også fagforeningernes, miljøets og samfundets 

interesser
188

, mens de generalforsamlingsvalgte i højere grad tænker på ejerne, aktiekursen og 

dividenden. Dette kan tyde på, at kapitalejernes interesser i højere grad bliver varetaget i bestyrelser 

uden medarbejderrepræsentanter. Ved en indførsel af en kønskvote burde man ikke kunne observere 

en forskydning af, hvilke interesser der varetages, da kapitalejerne stadig vil sammensætte den 

samme andel af bestyrelsen.  

Da resultaterne af regressionsanalyserne i kapitel 6 viser, at kvindelige bestyrelsesmedlemmer har 

en signifikant positiv indflydelse på selskabernes performance, og dataet viser en andel på omkring 

10 % kvindelige bestyrelsesmedlemmer, så kan det være i kapitalejernes interesse at øge andelen af 

kvinder. Markedsfejlen
189

 bliver afhjulpet med en kønskvote, og det vil måske ende med at være i 

kapitalejernes interesse at få indført kønskvoter. 

7.2 Konsekvenserne af kønskvotering i Norge   

I og med at erfaringer med kønskvoter er sparsomme, er det relevant at se på resultaterne af Norges 

implementering af kvoter i selskabsloven i 2006. Kenneth R. Ahern og Amy K. Dittmar fra The 

University of Michigan har i en artikel fra 2010
190

 beskrevet de effekter, som indførslen af 

kønskvoterne har haft, hvoraf de vigtigste pointer vil blive gennemgået herunder.   

Artiklen undersøger den udefrakommende påvirkning af selskabernes bestyrelsessammensætning, 

som kvoteloven skabte, da lovændringen skulle ændre andelen af kvinder i bestyrelserne fra 9 % til 

40 %.  Undersøgelsen er foretaget på baggrund af data fra 166 børsnoterede selskaber i årene 2001-

2008, og den finder, at de nye kvindelige bestyrelsesmedlemmer har andre karakteristika end deres 

kollegaer, idet de havde mindre CEO-erfaring, var yngre og sad i flere bestyrelser.   

                                                
188 Rose (2008;230) 
189 Lille andel kvinder – Positiv effekt på bundlinjen 
190 Ahern & Dittmar (2010) 
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Den økonomiske effekt af kvoteloven bliver undersøgt med regressionsanalyser med Tobins Q som 

afhængig performancevariabel. Her viser det sig, at Tobins Q er højere i bestyrelser med mere 

CEO-erfaring og færre bestyrelsesposter. Tobins Q stiger ligeledes, når den gennemsnitlige alder 

stiger.  Til gengæld har andelen af kvinder ingen signifikant effekt på Tobins Q.  

Da planerne om en lovændring første gang blev offentliggjort i 2002 i avisen Verdens Gang, skete 

der et fald i aktiekurserne for de børsnoterede selskaber, der ikke havde kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer. I selskaber, hvor der sad minimum en kvinde i bestyrelsen, gav det til 

gengæld en stigning i kursen. Faldet stemmer overens med forventningen om, at en indgriben i 

ejernes frie valg til ledelsen ville indskrænke muligheden for at sammensætte ledelsen optimalt, 

samt at selskaber med kvindelige bestyrelsesmedlemmer ikke ville undergå en ligeså stor 

forandring, men ville opnå en fordel i forhold til konkurrerende selskaber.   

Efter at lovændringen blev præsenteret i 2003, faldt andelen af aktieselskaber til 77 % i forhold til 

2001, mens antallet af anpartsselskaberne samtidigt steg med 27 %.
191

 Dette indikerer, at en del 

selskaber måske har valgt at undgå kønskvoter ved at ændre selskabsform. I perioden 2007 til første 

halvdel af 2008, hvilket vil sige i perioden lige op til, at der blev knyttet sanktioner til kvoten, blev 

126 selskaber omregistreret fra aktieselskaber til anpartsselskaber.
192

 Direkte adspurgt mente 31 % 

af bestyrelsesformændene, at dette hovedsagligt var på grund af kvoterne,
193

 men procentsatsen kan 

dog være højere, hvis man antager, at bestyrelsesformændene har angivet andre årsager for at være 

politisk korrekte. 

Antallet af norske selskaber, som valgte at flytte hovedsæde til England blev firedoblet fra 2003 til 

2006 i forhold til antallet i perioden 1997-2002.
194

 Selvom antallet er firedoblet efter kvotereglernes 

indførelse, kan årsagerne til et valg om at drive selskab fra England i stedet for Norge være mange, 

men timingen indikerer dog, at kvoterne kan have en væsentlig betydning for dette valg.    

Resultaterne af undersøgelserne viste, at kvoternes målsætning om at få flere kvinder i bestyrelserne 

var blevet opfyldt, men aktionærerne havde betalt for kvoterne, da Tobins Q er faldet efter 

indførslen af kvoterne. Dette skal dog ikke ses som et udtryk for, at kvinder forringer bundlinjen, 

men derimod at den øgede andel af kvinder medfører yngre, mere uerfarne bestyrelser. De 

                                                
191 Ahern & Dittmar (2010;5) 
192 Heidenreich & Storvik (2010;58) 
193 Heidenreich & Storvik (2010;58) 
194 Ahern & Dittmar (2010;5) 
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selskaber, som enten valgte at flytte hovedsædet til udlandet eller ændre selskabsform som følge af 

lovændringen, optræder naturligvis ikke i analysen. Det er bemærkelsesværdigt, at disse selskaber 

har valgt en så drastisk ændring for at undgå kravet om kønsrepræsentation, og de har måske 

forventet, at flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer ville svække selskabets performance på lang 

sigt.     

Ved udformningen af en kønskvote i Danmark er det vigtigt at have in mente, at nogle selskaber vil 

overveje at ændre selskabsform eller flytte moderselskabet til udlandet, da den danske selskabslov 

som udgangspunkt ikke regulerer udenlandske moderselskaber, uanset hvor danske datterselskaber 

der måtte være
195

, samt at en kvote vil skabe yngre, mere uerfarne bestyrelsesmedlemmer med flere 

ledelseshverv. 

7.3 Ved en indførsel af kønskvoter hvilke(n) selskabsform(er) bør i så fald omfattes?  

Ved at vælge den norske model, der kun omfatter aktieselskaber, opnås en øget ligestilling i de 

danske aktieselskabers bestyrelse, mens ligestilling ikke opnås i anpartsselskabers bestyrelser. Der 

vil således være en risiko for, at de berørte selskaber vælger at ændre selskabsform eller at flytte 

moderselskabet til udlandet, ligesom det er set i Norge efter lovændringen. Ydermere vil denne 

model have den konsekvens, at anpartsselskaber, der overvejer en ændring af selskabsform til 

aktieselskab, vil tage kønskvoter med i deres overvejelser.  

Den franske model minder på sin vis om den norske, idet den også er indskrænket til bestemte 

selskabsformer, nemlig børsnoterede, store selskaber og offentlige selskaber.  

En kønskvote for offentlige selskaber vil minde meget om den regulering, som allerede er at finde i 

Danmark, om end det vil betyde en ændring for de offentlige selskaber, som ikke længere skal 

tilstræbe en ligelig fordeling af kønnene, men skal opfylde en egentlig kvote i stedet. Offentlige 

selskaber sættes i anden stilling end de privatejede selskaber, idet der stilles andre krav til dem end 

til deres potentielle konkurrenter, med mindre de er børsnoterede. Typisk er formålet ved stiftelsen 

af nye statslige aktieselskaber at øge den forretningsmæssige orientering af de aktiviteter, der 

placeres i selskabet. Det fremgår typisk af vedtægterne, at selskabets aktiviteter skal foregå på 

forretningsmæssige vilkår, hvilket f.eks. ses i DSB’s vedtægter.
196

  

  

                                                
195 Werlauff (2010;565) 
196DSB’s vedtægter: http://www.dsb.dk/global/pdf/vedt%c3%a6gter.pdf Besøgt d. 28.11.2011 

http://www.dsb.dk/global/pdf/vedt%c3%a6gter.pdf
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Ved forretningsmæssigt grundlag finder Finansministeriet, at følgende tre karakteristika spiller en 

væsentlig rolle:  

 Indtægterne stammer fra salg af ydelser til priser, der afspejler omkostningerne ved at 

producere ydelserne samt slutbrugernes betalingsvillighed.  

 Omkostningerne i form af drifts- og investeringsudgifter kan tilpasses fleksibelt med henblik 

på at opnå den bedst mulige overensstemmelse mellem de producerede ydelser og den 

faktiske efterspørgsel – til de ”markedsbestemte” priser.  

 Målsætningen er at skabe størst muligt overskud og dermed værdiskabelse inden for de 

rammer, som lovgivning mv. fastlægger.
197

 

Hvis offentlige selskaber skal konkurrere på lige vilkår med private, bør de så vidt muligt have 

samme betingelser som de private, også hvad gælder bestyrelsessammensætning.  Fordelen ved en 

kvote for offentlige selskaber ville være, at flere kvinder vil få bestyrelseserfaring, og at de 

offentlige selskaber måske kunne være foregangsbilleder for private selskaber.  

Såfremt de børsnotede selskaber vitterlig ikke ønsker restriktioner på valg af 

bestyrelsesmedlemmer, kan de lade sig afnotere på børsen eller flytte moderselskabet til et land 

uden kønskvoter, hvilke må siges at være store indgreb.  

Ydermere vil en kønskvotering veje med i de overvejelser, som et selskab vil gøre sig inden en 

eventuel børsnotering. For selskaber, hvor en børsnotering er nært forestående, vil selskabet være 

nødsaget til at tilpasse bestyrelsen for at opfylde kravet. Dette vil som udgangspunkt næppe være 

hensigtsmæssigt lige op til en børsnotering, da det vil betyde, at selskabet skal skille sig af med 

nuværende bestyrelsesmedlemmer, som har været med i forløbet op til børsnoteringen, hvilket kan 

få en negativ indflydelse på kursudviklingen. Omvendt bliver en beslutning om børsnotering 

forberedt over lang tid, så der vil være mulighed for at ændre bestyrelsessammensætningen i god 

tid.  

For at undgå de udfordringer, der er forbundet med den norske og franske model, er en helt tredje 

mulighed at vælge den spanske model, og derved lade alle selskabsformer være omfattet af en 

kønskvote. Fordelen vil være, at en implementering af denne model vil sikre ligestilling i alle 

                                                
197Finansministeriets karakteristika for forretningsmæssigt grundlag  

http://www.fm.dk/Publikationer/2004/Staten%20som%20aktionaer/10%20Anvendelse%20af%20aktieselskabsformen.a

spx Besøgt d. 28.11.2011 

http://www.fm.dk/Publikationer/2004/Staten%20som%20aktionaer/10%20Anvendelse%20af%20aktieselskabsformen.aspx
http://www.fm.dk/Publikationer/2004/Staten%20som%20aktionaer/10%20Anvendelse%20af%20aktieselskabsformen.aspx
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selskabsbestyrelser, samt at alle selskabsformer sidestilles, og at der ikke er nogen mulighed for at 

blive fritaget for kønskvoten udover ved fraflytning. Ulempen ved denne sidestilling vil være en 

væsentlig indgriben i ejendomsretten i små og mellemstore selskaber, hvilket var det norske 

argument for ikke at lade disse anpartsselskaber være omfattet. I Island er den spanske model 

ligeledes valgt, og her er et af argumenterne for modellen, at de norske resultater af kønskvotering 

undgås, bl.a. i form af ændring af selskabsform og hjemsted. Her er det også relevant at overveje en 

mulighed for, om der skal gælde en undtagelse i forhold til selskabsstørrelse med antal ansatte og 

årlig omsætning. I Island har man eksempelvis valgt, at kvotebestemmelse kun skal gælde for 

selskaber med mere end 50 ansatte.  

Den finske model omfatter udover de offentlige selskaber også private selskaber gennem et 

Corporate Governance-kodeks, der anbefaler, at en bestyrelse minimum har et kvindeligt medlem. 

Det vil i så fald kræve en ændring af ’Anbefalingerne for god selskabsledelse’ og da det er 

Komitéen og ikke lovgiver, der udformer disse anbefalinger, vil denne model ikke blive yderligere 

behandlet. 

7.4 Hvilken grad af kønsrepræsentation bør kræves?  

Som det fremgår af gennemgangen af de forskellige modeller, afviger de forskellige procentsatser 

ikke markant. Her vil vi diskutere, hvilke konsekvenser der er ved de forskellige procentsatser. 

Helt generelt bør kravet, uanset den procentvise kvote, udformes således, at der er tale om en 

procentsats af begge køn, da det ellers strider imod de grundlæggende retsprincipper som tidligere 

gennemgået.  

Formålet med en kvote er som tidligere nævnt ligestilling. I ligestillingsloven er begreber som 

ligelig og afbalanceret kønssammensætning defineret som henholdsvis halvt af hvert køn og 

minimum en tredjedel af hvert køn. Et bud på en procentsats for en kønskvote i dansk lovgivning vil 

derfor ligge i intervallet 33 % til 50 %.   

Hvis kvoten er på 50 %, vil en ligelig fordeling sikres, men dette vil til gengæld forudsætte, at alle 

bestyrelser skal bestå af et lige antal medlemmer. Den hyppigt anvendte procentsats på 40 vil stadig 

give muligheder for et ulige antal bestyrelsesmedlemmer og sikre en næsten ligelig fordeling. Der 

skal så tages højde for, om andelen af det underrepræsenterede køn skal rundes op i bestyrelser 

bestående af f.eks. 4, 6 el. 8 medlemmer, da der reelt vil blive tale om en 50 % procent fordeling.  
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Hvis det er tilfældet, vil angivelse i loven af andelen i reelle tal være at foretrække, ligesom man 

også har valgt at udforme loven i Norge. 

En lav procentsats vil naturligvis ikke nå det tilsigtede mål om en mere ligelig kønssammensætning 

i bestyrelserne, men på den anden side vil en høj procentsats medføre markante ændringer i de 

danske bestyrelser, idet den nuværende andel er forholdsvis lav. Dette kan påvirke selskaberne 

negativt, bl.a. i form af kursudsving.  

7.5 Sammenhængen mellem medarbejderrepræsentation og kønskvoter 

Ved opgørelsen af procentsatsen er det afgørende, hvordan forholdet mellem de medarbejder- og de 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal indgå i kønskvoteringen. Der er to metoder til 

at løse dette problem.  

Procentsatsen kan gælde for den samlede opgørelse af bestyrelsen, hvilket medfører, at kravet både 

skal opfyldes af ejerne og medarbejderne. Da det er en ligelig fordeling af kønnene, som ønskes i 

bestyrelserne, vil det være nærliggende at opgøre procentsatsen samlet set. Medarbejder-

repræsentanter anses som ligeværdige medlemmer af bestyrelsen og har de samme forpligtelser og 

rettigheder som de generalforsamlingsvalgte. Derfor bør der heller ikke skelnes ved 

kønsrepræsentation. Der vil dog være en risiko for, at medarbejderne bliver pålagt at vælge det 

underrepræsenterede køn for at kunne opfylde den samlede kvote. Det vil ikke være 

hensigtsmæssigt, at medarbejdere bliver tvunget til at træffe deres valg ud fra de præmisser, som 

ejerne sætter i form af deres valg. Den modsatte situation kunne også opstå ved at 

medarbejderrepræsentanterne kun var repræsenteret ved det overrepræsenterede køn, hvor det så 

ville være de generalforsamlingsvalgte, der skulle opfylde hele kvoten.  

Kvotesatsen kan også regnes separat for henholdsvis de medarbejdervalgte og de 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvilket vil være den enkleste løsning for 

selskaberne at håndtere, da valgprocesserne i så vil kunne foregå uafhængigt af hinanden i forhold 

til opfyldelse af kvotekravet. 

Kvotesatsen kan være enslydende for både de generalforsamlingsvalgte og medarbejder-

repræsentanterne, eller der kan være mildere krav om kønsrepræsentation blandt medarbejder-

repræsentanterne. Medarbejderne kan kun vælge blandt de ansatte, mens alle kan vælges på 

generalforsamlingen, hvilket taler for en mildere grad af kønsrepræsentation. I Norge skal begge 

køn blot repræsenteres blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.  
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I denne sammenhæng er det også relevant at afgøre, om der skal gælde særlige regler for 

medarbejderne i de tilfælde, hvor det ene køn er stærkt underrepræsenteret i selskabet. I Norge 

behøver det underrepræsenterede køn ikke være repræsenteret blandt de medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer, hvis det ene køn kun er repræsenteret med 20 % i selskabet.  

7.6 Overgangsperiode 

Det er også relevant at diskutere, hvilken overgangsperiode der bør gælde ved en indførsel af 

kønskvoter i dansk ret. De forskellige europæiske modeller anvender forskellige overgangsperioder, 

og Italien arbejder sågar med en tidsbegrænset periode for kønskvoten. Det er vanskeligt at afgøre, 

hvilken overgangsperiode der er optimal, da det afhænger af, hvilke selskabsformer der bliver 

omfattet af kønskvoteringen, samt hvilken procentsats der fastsættes, da en høj procentsats og bredt 

valg af selskabsformer vil skabe en større efterspørgsel på kvindelige kandidater. Der er således et 

par hensyn, der bør tages i forhold til de omfattede selskaber. 

For det første bør overgangsperioden være så tilpas lang, at selskaberne har mulighed for at foretage 

de fornødne valg til ændring af deres bestyrelse. For det andet skal selskaberne have mulighed for 

enten at oplære eller rekruttere medarbejdere til selskabet, som har bestyrelsespotentiale.  

Få at nå det tilsigtede mål kan løsningen være to-trins-modellen fra den franske model, hvor det 

første delmål er 20 % kønsrepræsentation inden for tre år, og det efterfølgende mål er 40 % inden 

for 6 år. Ved at vælge denne løsning sker der gradvis tilpasning. Det giver dog ikke selskaberne 

muligheden for at nå det endelige mål i deres eget tempo.  

Som ovenfor nævnt er der også mulighed for en tidsbegrænset kvote, og såfremt denne periode er 

tilpas lang, vil det på længere sigt skabe en øget efterspørgsel på kvindelige bestyrelsesmedlemmer, 

da der vil være markant flere mulige kandidater med bestyrelseserfaring. Efter tidsbegrænsningen 

vil man så igen lade markedet bestemme bestyrelsessammensætningen. En tidsbegrænsning vil 

signalere en anerkendelse af, at markedet skal bestemme, men blot har en fejl, der ønskes rettet ved 

at ændre forudsætningerne i en periode. Ved en tidsbegrænsning vil det være interessant at 

observere, hvordan andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer vil udarte sig efterfølgende.   

7.7 Sanktionsmuligheder 

Efter dansk selskabsret gælder der allerede regler om økonomiske sanktioner og tvangsopløsning. 

Som reglerne er udformet i dag, vil manglende efterlevelse af lovens regler vedrørende selskabets 

ledelse i sidste ende medføre tvangsopløsning, jf. SL § 225.  
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Det er afgørende at vælge en sanktionsmulighed, der giver selskaberne incitament til at efterleve 

kravene om kønskvotering. Som gennemgået i analysen af de forskellige europæiske modeller, er 

det ikke alle lande, der har knyttet sanktioner til manglede efterlevelse af kønskvoteringen, hvilket 

næppe er hensigtsmæssigt. 

Ved en bøde som ultimative sanktion vil størrelsen og frekvensen af bøderne være afgørende for, 

om selskaberne agter at betale sig fra at følge reglerne. Der er dog andre omkostninger forbundet 

med bøder end de rent økonomiske, da der givetvis vil være en del negativ omtale forbundet med 

manglende efterlevelse af reglerne. Dette vil højst sandsynligt komme til at påvirke selskabernes 

CSR.  

Ved at vælge tvangsopløsning som den ultimative sanktion, vil selskaberne ikke have andre 

muligheder end at efterleve reglerne eller foretage drastiske ændringer i selskabsstrukturen for ikke 

at blive tvangsopløst.  

7.8 Forslag til en kønskvote i dansk lov 

På baggrund af ovenstående kommer vi i det følgende med vores anbefaling af, hvordan man bør 

udforme en kønskvote i dansk lovgivning.  

Vi ser ingen grund til at sondre mellem selskabsformerne. Formålet med kvoter er en ligestilling i 

toppen af dansk erhvervsliv, hvilket opnås bedst, hvis de samme krav gælder for alle 

kapitalselskaber. Hermed undgås også selskabernes overvejelser om eventuel ændring af 

selskabsform, idet der bør vælges den selskabsform, som er bedst egnet til selskabet og ikke ud fra, 

om man vil undgå et kvotekrav. Reglerne bør ligeledes være gældende for offentligt ejede 

selskaber, så de har samme konkurrencevilkår som de private selskaber. 

For at undgå at små kapitalselskaber bliver omfattet, bør kvoten kun gælde for selskaber over en vis 

størrelse målt på antal ansatte. Grænsen på 35 ansatte, der allerede bruges for repræsentationsret for 

medarbejdere, anbefales. Hermed undgår de mindste selskaber at blive omfattet, og for alle 

selskaber opstår der yderligere krav til bestyrelsessammensætningen i relation til både 

kønsrepræsentation og medarbejderrepræsentation, når selskabet har flere en 35 ansatte. 

Anpartsselskaber kan i dag nøjes med at have en direktion, men skal indsætte en bestyrelse, hvis der 

er minimum 35 ansatte, og hvis et flertal af medarbejderne ønsker repræsentation. Ved at kravet til 

kønsrepræsentation beror på en grænse med 35 ansatte, skal det gøres lovpligtigt for 
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anpartsselskaber med minimum 35 ansatte at have en bestyrelse, da det ikke bør være op til 

medarbejderne at fremtvinge den. 

Den ønskede kønsrepræsentation bør være på minimum 40 % af hvert køn, da man ønsker mere en 

blot en afbalanceret fordeling. Procentsatsen giver samtidig selskaberne et ’spillerum’ inden for 20 

% til at vælge frit, og et ulige antal bestyrelsesmedlemmer vil desuden være muligt. I bestyrelser 

med 2 eller 3 medlemmer skal begge køn blot være repræsenteret.  

Kønssammensætningen af medarbejderrepræsentanter og den øvrige bestyrelse skal regnes separat, 

da hverken valg af medarbejderrepræsentanter eller kapitalejeres valg skal bero på hinandens valg. 

Begge køn skal blot være repræsenteret blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, da 

man på den måde mindsker problemet med det forholdsvis lille rekrutteringsgrundlag blandt de 

ansatte. Samtidig vil selskaber med det ene køn underrepræsenteret have lettere ved at opfylde 

kravet. Hvis der kun er en medarbejderrepræsentant, skal der ikke være noget krav i forhold til køn. 

For selskaber, hvor andelen af det ene køn udgør mindre end 20 % af de ansatte, gælder reglen for 

kønsrepræsentation for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke, da det under-

repræsenterede køn ville være forfordelt til en bestyrelsespost.    

Fra vedtagelsen af kønskvoten til sanktionsmulighederne træder i kraft, skal der gå 5 år uden 

delmål, således at selskaberne sikres muligheden for at tilpasse sig i deres eget tempo. 

Bestyrelsesmedlemmer kan højest vælges for fire år ad gangen, og en overgangsperiode på 5 år vil 

sikre, at alle medlemmer som minimum har været på valg 1 gang. Da formålet er en øget ligestilling 

i toppen af erhvervslivet med en ligelig fordeling, ser vi ingen grund til at gøre kvoten 

tidsbegrænset.  

I dag kan en manglende efterlevelse af selskabslovens regler vedrørende selskabets ledelse i sidste 

ende medføre tvangsopløsning, hvilket vi ikke finder grund til at ændre på ved indførsel af en 

kønskvote. Ved risikoen for tvangsopløsning vil selskaberne uden overvejelser følge loven, hvis de 

ønsker at drive virksomhed i Danmark.  
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7.9 Sammenfatning af indførsel i dansk ret 

Resultatet af denne diskussion er, at en kønskvote er en mulig løsning på den manglende ligestilling 

i de danske bestyrelser, samt at den manglede ligestilling i bestyrelseslokalet først og fremmest er i 

samfundets interesse. Vinderne af en implementering er naturligvis de kvinder, som får en 

bestyrelsespost på baggrund af en kvote, mens taberne er de mænd, som må vige pladsen. Ydermere 

er de økonomiske konsekvenser, som de norske kapitalejere har oplevet ved kønskvoten, blevet 

belyst, idet man ikke kender effekten ved en dansk kvote. Om end tallene i regressionsanalyserne i 

kapitel 6 viser, at kvindelige bestyrelsesmedlemmer har en positiv indflydelse på bundlinjen, er der 

dog ikke taget højde for erfaring, ledelseshverv og alder.   

Formålet med denne diskussion er at belyse de problemstillinger, der ligger til grund for valget af 

kvotemodel, og diskussionen er relevant, idet de pågældende problemstillinger skal behandles inden 

en gennemførsel af kønskvotering i Danmark.  

På baggrund af diskussionen ses her et forslag til, hvordan den optimale kvotemodel bør 

sammensættes:  

Bestyrelsen skal være sammensat således, at hvert køn er repræsenteret med minimum 40 %, hvilket 

skal gælde for offentlige selskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber med minimum 35 ansatte. 

Ved 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer blot være repræsenteret. Denne bestemmelse finder dog ikke 

anvendelse på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer skal være repræsenteret med minimum 1 af hvert køn, hvis der er 2 

medarbejderrepræsentanter eller derover. Hvis det ene køn er repræsenteret med mindre end 20 % 

af de ansatte, finder kravet om kønsrepræsentation blandt de medarbejdervalgte ikke anvendelse. 

Der skal være en overgangsperiode på 5 år for reglen. Ved manglende efterlevelse af 

kønsrepræsentation vil sanktionen være tvangsopløsning.  
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Kapitel 8 – Konklusion 

Det samfundsmæssige ønske om en øget andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer ville den 

tidligere VK-regering opfylde via frivillige tiltag, mens den nye regering imidlertid overvejer en 

gennemførsel af kønskvoter for børsnoterede selskaber, og en lov om kønsrepræsentation i de 

danske bestyrelser kan derfor blive en realitet. Ved en udformning af kvoten vil lovgiver 

gennemføre en undersøgelse tilsvarende denne for at udlede hvilken kvotelovgivning, der finder 

bedst anvendelse på dansk ret. Det er derfor særdeles interessant at undersøge, hvordan kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer påvirker selskabernes performance, samt hvilken kønskvote man bør 

gennemføre i dansk ret. 

Derfor er det relevant at undersøge den gældende ret samt de frivillige tiltag, som den forrige 

regering gennemførte. Idet andre europæiske lande allerede har indført kvoter, er det nærliggende at 

undersøge hvilke modeller, landene har brugt, hvis Danmark vil indføre kønskvoter i bestyrelser. 

De fire forskellige modeller, der bliver arbejdet med i Europa, har vi klassificeret som den Spanske 

model (alle selskabsformer), den Franske model (børsnoterede, store selskaber og offentlige 

selskaber), den Finske model (kun offentlige selskaber) og den Norske model (kun ASA-selskaber).  

Ved en kønskvote øges andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer markant, og det er derfor 

interessant at gennemføre regressionsanalyser med nøgletal som afhængige variable for at se, 

hvilken effekt denne øgede andel har på de danske selskabers performance. Undersøgelsen viser, at 

andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer har en positiv effekt på selskabernes performance målt 

på EBITDA margin og CF margin.   

Med andre ord performer danske selskaber med mindst et kvindeligt eller mindst to kvindelige 

bestyrelsesmedlem(mer) bedre målt på EBITDA margin og CF margin end selskaber uden 

kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Denne positive effekt af kvindelige bestyrelsesmedlemmer kan 

især aflæses i forsynings- og transportbranchen. 

Hvis der skal implementeres en kønskvote i den dansk ret, bør modellen udformes på følgende 

måde: 

I den danske model skal der ikke sondres mellem selskabsformerne, idet man ikke bør kunne undgå 

kvoten ved blot at ændre selskabsform. Til gengæld skal selskaber med færre end 35 ansatte ikke 

være omfattet af kvoteordningen. Grænsen ved 35 ansatte er valgt, da medarbejdere kan kræve 

repræsentation i selskaber ved netop dette antal ansatte. Det skal samtidig lovfæstes, at 
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anpartsselskaber med 35 ansatte eller derover skal have en bestyrelse, da det ikke skal være op til 

medarbejderne at kræve en ændring af ledelsesstrukturen for derigennem at opnå 

kønsrepræsentation.  Der skal minimum være 40 % af hvert køn repræsenteret i bestyrelser, således 

at bestyrelsen har mere en blot en afbalanceret fordeling, men derimod en mere ligelig fordeling af 

køn. I selskaber med 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer skal begge køn blot være repræsenteret.  

I forhold til medarbejderrepræsentanter skal disse ikke indgå i beregningen for kønsrepræsentation, 

da valget af medarbejderrepræsentanter ikke skal være afhængigt af valget af 

bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen eller omvendt.  

Blandt medarbejderrepræsentanterne skal begge køn blot være repræsenteret, da selskaber med en 

skæv kønsfordeling blandt de ansatte ellers ville have vanskeligt ved at opfylde kravet. I den 

forbindelse bør kravet kunne fraviges, såfremt det ene køn udgør mindre end 20 %, således at der 

ikke er ’reserverede’ pladser til det underrepræsenterede køn.  

Fra vedtagelsen af en kønskvote skal der være en overgangsperiode på 5 år, hvilket giver 

selskaberne mulighed for at tilpasse sig de nye regler, samt at alle bestyrelsesmedlemmer har været 

på valg mindst en gang inden for perioden. Sanktionen for manglende efterlevelse af kvotekravet 

skal være tvangsopløsning, da dette er den nuværende sanktion ved manglende overholdelse af 

selskabslovens regler for ledelsessammensætning. 

De nuværende kvindelige bestyrelsesmedlemmer er valgt uden et lovkrav om kvoter, og 

resultaterne giver derfor kun en indikation af, hvordan en øget andel af kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer på baggrund af kønskvoter vil påvirke selskabernes performance.  

Det nye regeringsgrundlag lægger op til en dialog med erhvervslivet og herunder en vurdering af 

kønskvoter for de børsnoterede selskaber. Viviane Reding mener ligeledes, at løsningen på den lave 

andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer, i de børsnoterede selskaber, kan blive kønskvoter.  

Hvis en kønskvote bliver løsningen i Danmark, enten via national - eller EU lovgivning, så mener vi 

ikke, at den kun bør gælde for de børsnoterede selskaber. Det skal dog blive spændende at følge 

udviklingen fremover, da meget tyder på, at en kønskvote kan blive en realitet. 
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Bilag 1 – europæiske lande hvor kønskvoter er blevet debatteret  

Europæiske lande hvor der ikke på nuværende tidspunkt er en lovgivning eller et lovforslag. 

Estland  

I Estland er der ingen lovgivning, der regulerer antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer, og der 

foreligger heller ikke noget lovforslag på området. I den siddende regering fylder ligestilling ikke 

meget, og et af partierne mener, at alle grundlæggende er stillet lige i Estland, og at kvinder derfor 

har de samme muligheder som mænd. Et af oppositionspartierne ønsker dog en kvote på 40 %, men 

det er højest usandsynligt, at emnet vil komme på tale i Estland, på trods af at kun 6 procent af 

bestyrelsesmedlemmer i de største estiske virksomheder er kvinder. Den estiske 

ligestillingskommissær vurderer, at andre emner inden for ligestillingsdebatten vil blive behandlet 

først. Herunder et forsøg på at gøre op med det polariserede arbejdsmarked, men i ligeså høj grad 

søge at få flere kvinder ind på arbejdsmarkedet.
198

  

Letland  

Der er ingen regulering om kønskvoter i de lettiske bestyrelser, og der er ligeledes heller ingen 

aktuelle planer om indførsel af kønskvoter. Oppositionspartierne anser heller ikke kønskvoter som 

den bedste løsning til at fremme ligestillingen mellem kønnene i bestyrelserne. Til gengæld er den 

lettiske arbejdsgiverorganisation Latvian Employers’ confederation ikke afvisende over for kvoter, 

grundet den europæiske udvikling på området.
 
Det er dog langtfra sikkert, at en kvote regulering er 

nødvendig, idet de lettiske kvinder er overraskende godt repræsenteret, idet de allerede udgør 25 % 

af bestyrelsesposterne samt 36 % ledelsesposterne.
199

  

Luxembourg  

Der findes for indeværende ingen regulering vedr. kønskvoter, men der pågår en aktiv debat om en 

evt. indførsel af kønskvoter. I første omgang er der indledt konsultationer med arbejdsgiversiden, og 

efterfølgende vil man genoptage debatten. Man ønsker så vidt muligt at gennemføre dette via 

frivillige tiltag, men overveje også en regulering, såfremt man ikke kan opnå den ønskede effekt ad 

frivillighedens vej. Som det ser ud i dag, besidder kvinder kun en ringe del af bestyrelsesposterne i 

Luxembourg, og skulle det blive nødvendigt at indføre regulering på området, så overvejes der også 

forskellige sanktioner. Der gives udtryk for, at man ikke ønsker at kopiere andre landes lovgivning, 
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men at man derimod ønsker at finde en model, der passer Luxembourgs forhold, og som ikke er så 

vidtgående som i Norge.
200

 

Polen  

I Polen er der er ingen regulering, der fastsætter kønskvotering, og emnet fylder ikke meget i den 

offentlige debat. Dog anbefaler Warsaw Stock Exchange, at der er en ligelig fordeling mellem 

mænd og kvinder i ledelsen og i bestyrelsen, men der er ikke knyttet nogle sanktioner til denne 

anbefaling. 

“The WSE recommends to public companies and their shareholders that they 

ensure a balanced proportion of women and men in management and 

supervisory functions in companies, thus reinforcing the creativity and 

innovation of the companies’ economic business.“
 201

 

Dette kan meget vel ændre sig, idet The Polish Congress of Women drøftede iværksætte juridiske 

initiativer til regulering i ved kongresssen i efteråret 2011. Lovtiltag med en 40 % kønskvote for de 

børsnoterede selskaber inden udgangen af 2015 blev drøftet.
202

 The Polish Congress of Women har 

tidligere haft succes med kvoter ved valg til det polske parlament samt ved valg til Europa-

parlamentet, således at både mænd og kvinder skal udgøre mindst 35 % af de opstillede 

kandidater.
203

 

Storbritannien  

Der er ikke indført kønskvoter i Storbritannien, og der foreligger heller ingen lovforslag på området, 

men man fastholder muligheden, såfremt der ikke sker fremskidt på området. Kvinder udgør kun 

7,8 % (2009) af bestyrelsesmedlemmerne, og regeringen nedsatte derfor en kommission i 2010, som 

skulle undersøge mulige tiltag med henblik på at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer. 

Rapporten
204

 blev færdig i februar 2011, og blev vel modtaget af såvel regeringen som 

oppositionen. Rapporten anbefaler ikke anvendelse af kvoter for kvindelige bestyrelsesmedlemmer, 
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men fastholder muligheden såfremt der ikke sker fremskridt. Derimod anbefales det, at der skal 

indføres skærpede krav til indholdet af årsberetningerne for de børsnoterede virksomheder, således 

at de skal redegøre for deres mål for andelen af kvinder i bestyrelsen, samt hvordan dette mål skal 

nås. Der arbejdes for øjeblikket på, hvordan dette skal implementeres. Ydermere anbefales det, at 

regeringen indleder et frivilligt samarbejde med de største britiske virksomheder for derigennem at 

øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer.
205

 

Der foreligger endnu ingen fastsatte sanktionsmuligheder ved manglende adressering i 

årsrapporten.
206

  

Tyskland  

I Tyskland er der ingen regulering eller lovforslag, på trods af, at andelen af kvindelige bestyrelses- 

og direktionsmedlemmer er meget lav. Men har forsøgt at forbedre dette gennem krav om 

rapportering samt transparente selvforpligtelser, men dette har vist sig at være utilstrækkeligt, og 

førte til intensiv offentlig debat i starten af 2011. Politisk var der uenighed om, hvorvidt der skulle 

indføres kvoter, men her skar kansler Merkel igennem og fastslog, at virksomhederne ville få endnu 

en chance til frivilligt at øge andelen af kvinder inden for en overskuelig tidsramme.
 207

  

Såfremt virksomhederne ikke har tredoblet andelen af kvindelige direktions- og 

bestyrelsesmedlemmer inden den 30. juni 2013, så vil lovbestemte krav om selvforpligtelse blive 

iværksat. I dag viser en undersøgelse af 160 børsnoterede tyske virksomheder
208

, at kun 6,5 % af 

alle bestyrelses- og direktionsmedlemmer udgøres af kvinder. Tanken med den lovbestemte 

selvforpligtelse er, at virksomheder over en vis størrelse forpligtes til individuelt at fastlægge og 

offentliggøre en selv-bestemt kvindekvote på direktions- og bestyrelsesniveau, som skal opnås 

inden for en ramme på to år. Denne bestemmelse vil ikke finde anvendelse på virksomheder, der 

allerede har en andel på 30 % den 30. juni 2013. Den tyske familieminister, som er ansvarlig for 

dette område, antyder ligeledes, at der kan blive tale om sanktioner, såfremt virksomhederne ikke 

lever op til selvforpligtelsen. Herunder at der vil blive sat spørgsmålstegn ved gyldigheden af valg 

til bestyrelser. Der forventes at komme et lovforslag i løbet af 2011.
 209
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Bilag 2 – Islandsk lovgivning 

Islandske anpartsselskaber
210

 

Act respecting Private Limited Companies No. 138/1994, as amended up to 1 May 2011  

SECTION IX, Respecting Company Board of Directors and Manager 

Art. 39: [The Board of Directors of a Private Limited Company shall consist of at least three 

persons, unless there be four or fewer shareholders, then it is sufficient that the Board consist of one 

or two persons.  In case the Board of Directors of a Company consist of one person one Reserve 

Director at least shall be selected.  When members of the Board are two or three in a Company with 

more than 50 employees generally on an annual basis each sex shall be represented on the Board 

and when members of the Board of Directors are more than three in such Companies the sex ratio 

shall not be lower than 40%.  The same applies to sex ratios among Reserve Directors in such 

Companies, but the ratios on the Board and the Reserve Board shall though in total be as equal as 

possible.  In case a satisfactory result will not be reached a necessary amendment can be approved 

with a new decision of the shareholders' meeting, but a provision regarding this matter shall be 

entered into the Articles of Association of a Company.  In notifications regarding Boards to the 

Register of Companies information regarding sex ratios on a Board shall be detailed.  In Private 

Limited Companies with more than twenty five employees generally on an annual basis information 

regarding sex ratios among employees and the management of the Company shall also be detailed.] 

1) 
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Bilag 3 – Lovgivning på originalsprog  

Belgisk lovgivning - Code des société 

Art. 518bis.§1 Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché 

réglementé visé à l'article 4, au moins un tiers des membres du conseil d'administration sont de sexe 

différent de celui des autres membres. Pour l'application de la présente disposition, le nombre 

minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche. 

   § 2. Si le nombre d'administrateurs de sexe différent n'atteint pas le minimum fixé au § 1er, la 

prochaine assemblée générale constitue un conseil d'administration conformément à ce qui est 

prévu à ce paragraphe. En cas de non-respect de cette disposition, tout avantage, financier ou autre, 

de tous les administrateurs, lié à l'exécution de leur mandat, est suspendu. Ces avantages seront 

rétablis lorsque la composition du conseil d'administration devient conforme au § 1er. 

   § 3. Pour les sociétés dont les titres sont admis pour la première fois sur un marché réglementé 

visé à l'article 4, l'obligation prévue au § 1er doit être respectée à partir du premier jour du sixième 

exercice social qui commence après cette admission. 

   § 4. Si le nombre minimum requis d'administrateurs de sexe différent de celui des autres 

administrateurs, fixé au § 1er, n'est pas atteint, le prochain administrateur nommé est de ce sexe, 

faute de quoi, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire 

baisser le nombre de ces administrateurs de sexe différent sous ce nombre minimum requis.]
1 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1999050769%2FF&caller=list&row_id

=1&numero=1&rech=2&cn=1999050769&table_name=LOI&nm=1999A09646&la=F&dt=CODE

+DES+SOCIETES&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulga

tion&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27DES%27%26+%27SOCIETES%27

and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=34&imgcn.y=8#LNK0264 – Besøgt 

den 30.11.2011 
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Fransk lovgivning 

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % 

dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à 

l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés 

qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents 

salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 

50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au 

plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à 

deux.  

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à 

l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des 

délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. 

Spansk lovgivning 

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Artículo 78. Consejo de Participación de la Mujer. 

1. Se crea el Consejo de Participación de la Mujer, como órgano colegiado de consulta y 

asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la  

consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. 

2. Reglamentariamente, se establecerán su régimen de funcionamiento, competencias y 

composición, garantizándose, en todo caso, la participación del conjunto de las 

Administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito 

estatal. 

Disposición adicional primera. Presencia o composición equilibrada. 

A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de 

mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo 

no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 
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Bilag 4 – Orbis søgning  

I ORBIS er søgningen foretaget på følgende måde:  

 

Herefter har vi suppleret søgningen med oplysninger om: 

 GUO name – den ultimative ejer af selskabet, som ejer minimum 50,01 % af selskabet. Det 

vil i denne sammenhæng betyde moderselskabet. 

 Bestyrelsesmedlemmernes fulde navn 

 Bestyrelsesmedlemmernes køn. 

 Branchekoden for selskaberne 

 Følgende nøgletal fra 2006-2010 : 

 

 Profit Margin 

 Return on shareholder funds 

 Cash Flow margin 

 EBITDA margin 

 Return on total assets 
 

 

 

 

 


