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Månedens graf

Af Henning Otte Hansen, Institut for 
Fødevare- og Ressourceøkonomi,  
Københavns Universitet.

Figur: Kvinders andel af bestyrelsesposterne i andelssel-
skaber i agro- og fødevareindustrien i Danmark 2005-
2020.
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Kvinders andel af bestyrelsesposterne
i andelsselskaber i agro- og fødevareindustrien i Danmark 2005-2020

Der er meget få kvinder i andelsselskabernes bestyrelse. 
I 2020 var cirka 15 pct. af bestyrelsesmedlemmerne 
kvinder – hvis man vægter bestyrelsespladserne med 
selskabernes størrelse. Det typiske bilede er, at jo større 
andelsselskaber, jo flere kvinder i bestyrelserne.

Der har været en stor stigning i de senere år, og det 
skyldes især, at der er valgt flere eksterne (ikke-medlem-
mer) kvinder ind i bestyrelserne. Andelen af kvinder er 
langt større blandt de eksterne medlemmer end blandt 
de medlemsvalgte medlemmer.

Bedre ligestilling og bedre kønsdiversitet i virksom-
heders ledelse er kommet i stigende fokus. Gennem en 
årrække har der været en diskussion om kvinders relativt 
beskedne repræsentativitet i bestyrelser i virksomheder, 
og regulering og kvoter har været nævnt som mulige 
redskaber. Der er argumenteret for, at en bred diversitet 
med hensyn til både køn, oprindelse, alder, erhvervser-
faring m.m. er vigtig for at optimere kompetencerne og 
dermed ledelsen af især store virksomheder. En ulige 
kønsdiversitet i ledelsen har været nævnt som faktorer, 
der har forsinket et ledelsesmæssigt indgreb. 

På den anden side er det også vigtigt i et demokratisk 
selskab, at ejerne er repræsenteret, og at de har den nød-
vendige indflydelse til at sikre, at selskabet udvikler sig 
korrekt i forhold til formålet.

Note: Vægtet procent i forhold til selskabernes størrelse 
(omsætning). Baseret på 26 andelsselskaber i agro- og 
fødevareindustrien
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