
 
 
 
 
 
 
 

Fakta om den danske model for flere kvinder i ledelse 
 
Baggrund 
Regeringen ønsker at skabe en lige adgang for mænd og kvinder til virk-
somhedernes ledelse. Kvinder udgør en væsentlig og kvalificeret andel af 
samfundets ressourcer. For at styrke Danmarks konkurrenceevne skal 
disse ressourcer fremover udnyttes mere aktivt i virksomhedernes ledel-
ser.  
 

Med modellen skabes der en god balance mellem behovet for reelle frem-
skridt i udviklingen af andelen af kvinder i virksomhedernes bestyrelser 
samtidig med at der sikres fleksibilitet for virksomhederne.  
 
Regeringens model for flere kvinder i virksomhedsledelse 
Model består af 4 elementer, der både retter sig mod private virksomhe-
der og offentlige virksomheder.  
 
1. For det første pålægges de ca. 1100 største virksomheder at opstille 

måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i det øverste ledel-
sesorgan (bestyrelsen og lign.). Den enkelte virksomhed skal således 
konkret opstille måltal, der er realistisk og ambitiøst for virksomhe-
den selv.   

 
2. For det andet skal de ca. 1100 største virksomheder have en politik for 

at øge antallet af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledel-
sesniveauer generelt. Den enkelte virksomhed skal således skabe det 
rette rekrutteringsgrundlag baseret på virksomhedens konkret behov 
og idéer. 

 
3. For det tredje skal virksomhederne redegøre for status for opfyldelsen 

af det opstillede måltal i årsrapporten, herunder for, hvorfor virksom-
heden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. Derudover 
skal de oplyse om politikken i årsrapporten, hvordan den gennemfø-
res, og hvad der er opnået. Sker dette ikke, er der mulighed for at på-
lægge virksomhederne bøde.  

 
4. For det fjerde skal statslige virksomheder uanset størrelse opstille 

måltal og udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelsen. I dag 
bør de statslige virksomheder have en ligelig kønsmæssig sammen-
sætning – nogle offentlige virksomheder skal endda kun i vidt muligt 
omfang have en ligelig sammensætning. Det er nyt, at de skal opstille 
et måltal og udarbejde en rekrutteringspolitik. Kommuner og regioner 
opfordres til at udarbejde fælles retningslinier for, hvordan man kan 
fremme kvinder i ledelsen på regionalt eller kommunalt plan. 

 
Pkt. 1-3 gennemføres ved ændringer i selskabslovgivningen samt års-
regnskabsloven. 
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