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Executive summary 

This thesis has been prepared with the purpose of identifying the history of Risk Management 

and whether or not the modern types can be measured as valuable. This thesis also has anoth-

er perspective, which is to look at modern Risk Management in the light of evolution. The rea-

son for this, is to identify if there is any link between modern Risk Management and human’s 

natural instincts.  

The structure of this thesis is first to identify the critical evolutionary instincts which charac-

terize the human behavior mostly. Afterwards the modern Risk Management’s history is being 

analyzed to identify the origin of the ideas. After the most relevant philosophies and ideas of 

modern Risk Management has been identified the thesis will analyze the theoretical ideas be-

hind strategic and financial Risk Management to see how it is used in the practical strategic 

and financial planning of Danish C20 companies. Basically the thesis focuses on identifying 

two major themes in order to measure Risk Management as valuable. First the methods of in-

ternal Risk Management systems are identified and afterwards the types of reported Risk 

Management (incl. Corporate Governance and CSR) are identified. The measurement of Risk 

Management as a valuable instrument in major companies is made on the basis of the types 

that are reported as part of the annual report or other supplementary reports.  

When all the major reported types of Risk Management are identified an analysis of the Dan-

ish listed C20 companies’ annual reports and supplementary reports is conducted. The analy-

sis will measure the potential value of Risk Management by the use of the key figure: 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑁𝑒𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝑁𝐴𝑉)
 

The analysis will compare the results from the companies’ key figure, as mentioned above, 

with the degree and level of reported Risk Management compliance. It is supposed that all the 

companies in all materiality complies with the regulation of Risk Management reporting. 

Therefore the analysis will especially focus on whether or not one or more of the reported Risk 

Management types is applied with an Auditor’s statement – to assess the degree of third party 

control/regulation over the reported Risk Management ratios and conditions.  
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Finally the thesis will try to look at the potential uncertainties and limitations of (i) the use of 

effective Risk Management systems in practice and (ii) the reported types of Risk Manage-

ment. The reason for this, is because this thesis will try to answer whether or not Risk Man-

agement is a valuable instrument to use in the strategic and financial planning of companies. 

To answer that critical question modern Risk Management is put in to the light of evolution, 

by comparison of natural human instincts.  
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1. Indledning 

1.1 Målgruppe 

Denne hovedopgaves primære målgruppe (ud over censor og vejleder) er direktører og chefer 

i større virksomheder, lige såvel som investorer og interessenter hertil. Dele af opgavens be-

handlede emner vil også kunne benyttes af en andre mennesker, som har deres daglige gang 

inden for markedsføring eller økonomi og regnskab. Iværksættere vil ligeledes kunne drage 

nytte af de problemstillinger, som bliver behandlet i opgaven. Opgaven vil selvfølgelig også 

være inspirationskilde til den målgruppe af elever, som i fremtiden ønsker at behandle emnet 

risikostyring i deres afsluttende opgave på deres økonomiske studie. Målgruppen forventes at 

have grundlæggende kendskab til strategisk og økonomisk normalterminologi for at kunne 

forstå elementerne, som behandles i gennem opgaven. 

1.2 Problemidentifikation 

Menneskeheden og vores handlinger er drevet af frygten for ikke længere at eksistere.  De 

menneskelige redskaber, vi så smukt er blevet udstyret med fra naturens side – instinkter, 

sprog, samarbejde osv. – er det, som har drevet os ind i den moderne verden, vi har i dag. 

Men er vores naturlige instinkter blot forsvundet i takt med, at vi er trådt ind i den teknologi-

ske tidsalder, eller finder vi nye måder at kanalisere og kontrollere vores menneskelige evner? 

Risikoen for, at vi ikke længere er i kontrol, har altid været en eksisterende del af vores hver-

dag og følger os i den måde, vi vælger at leve vores liv på og udtrykkes via de handlinger, vi 

foretager. I denne moderne tidsalder er vi indenfor få 100 år gået fra at være lokale små sam-

fund baseret på fysisk arbejdskraft til i stigende grad at være vidensbaseret verdenssamfund. 

Denne tendens er kun steget i takt med globaliseringen og internationaliseringen.  

Når vi hører begrebet risikostyring, tænker mange ikke over, at det blot er en måde, hvorpå vi 

mennesker kan navigere uden om de ting, som vores hjerner ikke er bekendte med eller anser 

for ubehagelige – og i mange tilfælde også usandsynlige. ”Det sker jo kun for naboen”. Vi er 

selvfølgelig personligt selv i fuldstændig kontrol over vores skæbner. 

Min baggrund for dette projekt findes i min dybe interesse i menneskets evolution. Herunder 

at behandle nutidens problemstillinger ”i lyset af evolutionen” for at forstå drivkraften bag 
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menneskets reaktionsmønstre og naturlige mekanismer. Vi skal ikke længere være bange for 

at blive spist af et rovdyr midt om natten. Vi skal ikke længere være bange for småskavanker 

og sygdom, som for ikke mange år siden ville have stillet os uden for samfundet og i værste 

fald ledt os direkte i døden. ”Survival of the fittest” kan vist siges til dels at være en uddøende 

terminologi, når det angår os mennesker. Selv når vi foretager selviske og tankeløse valg, sy-

nes der ikke at påhvile os nogen mærkbar konsekvens. Er risikostyring i dag en pålidelig me-

tode/værktøj at foretage strategisk planlægning ud fra i virksomheder, hvis ikke der er nogen 

direkte mærkbar konsekvens? Vi ser CEO’s rundt om i hele verden foretage selviske beslut-

ninger, som i de værste tilfælde har rystet hele verdensøkonomien og ledt os ud i økonomiske 

kriser. De har truffet store beslutninger med store risici for mange mennesker uden, at det 

mærkbart har påvirket deres egne liv. Deres beslutning har ikke frataget dem deres ene ben 

eller arm og/eller mulighed for overlevelse. De vandrer bekymringsløst rundt og lever deres 

liv videre – mange endda med et ’gyldent håndtryk’, så de efterfølgende også kan leve i sus og 

dus. Dette skal ikke fortolkes som en holdning eller dom over disse mennesker. Dette er ikke 

en domstol. Jeg mener blot, at man bør sætte tingene lidt i perspektiv.  

Jeg håber herfor med denne opgave, at kunne sætte Risk Management i en ny kontekst. Fordi 

”Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution”1.   

1.3 Problemformulering  

Der eksisterer flere typer af risikostyring. De interessante dele af risikostyring, som i denne 

opgave vil blive behandlet, er synergieffekten mellem den strategiske og finansielle risikosty-

ring, som i vores dage kendetegner dagsordenen for mange af de store organisationer. Til at 

forstå drivkræfterne bag ved risikostyring vil jeg forsøge at sætte den i lyset af vores evolution 

samt behandle historien og udviklingen til bedre at kunne forstå, om risikostyring er værdi-

skabende eller blot et diffust ønske om at være i kontrol uden nogen egentlig målbar effekt. 

Dette har ledt mig frem til følgende problemformulering: 

                                                   
1 Citat fra Theodosius Dobzhansky: http://www.usfca.edu/fac-staff/dever/Dobzhansky_light.pdf 

http://www.usfca.edu/fac-staff/dever/Dobzhansky_light.pdf
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Er risikostyring et værdiskabende værktøj i virksomheders  

strategiske og finansielle planlægning, eller er det blot en  

uhåndgribelig tankebaseret substans uden målbar værdi? 

Hovedspørgsmålet i problemformuleringen vil forsøges belyst gennem opgaven ud fra under-

søgelsesspørgsmål, som nævnes under afsnit 1.5 Disposition og opgavestruktur. Disse under-

søgelsesspørgsmål vil samlet behandle både teori og empiri. 

1.4 Afgrænsning af problemformulering 

Når begrebet risikostyring eller Risk Management benyttes igennem opgaven, vil det skulle 

forstås, som de tiltag en virksomhed foretager af foranstaltninger imod risici. Dvs. både stra-

tegisk (SWOT med tilhørende input modeller, såsom analyser af interne såvel som eksterne 

forhold mv.) og finansielt (det interne kontrolapparat og økonomistyring mv. i en virksom-

hed). Herunder vil der i opgaven blive foretaget perspektivering til menneskets naturlige risi-

komønster. Når ord som naturlig risikostyring benyttes i opgaven, menes der menneskets na-

turlige instinkter. Når ord som moderne risikostyring benyttes, menes der virksomheders ri-

sikostyring. Heri underforstået, at risikostyring er en del af en proces, hvor en analyse af føl-

gende elementer vil finde sted (implicit eller eksplicit for både den naturlige og moderne)2:  

a) Identifikation og forståelse af risikoelementer 

b) Vurdering af sandsynlighed og væsentlighed for at risikoelementer indtræffer 

c) Vurdering af konsekvensen af et indtruffet risikoelement 

d) Tiltag eller foranstaltninger som mindsker konsekvens, væsentlighed og/eller sandsyn-

lighed for, at risikoelementer indtræffer (både strategiske og finansielle). Herunder 

estimering af cost/benefit forbundet med disse tiltag. 

Med ordet værdiskabende værktøj søges det at finde frem til, om risikostyring øger selskabers 

markedsværdi. Det vil jeg forsøge at måle som merværdien for et selskab ud fra nøgletallet 

K/I. Heri skal forstås om de tiltag eller foranstaltninger, man implementerer for at imøde-

komme de identificerede risikoelementer, rent faktisk fungerer efter hensigten og, om aktie-

markedet vurderer, at selskabet har en merværdi ift. egenkapitalen eller ej. Med merværdi ift. 

                                                   
2 Seal, Will et. al, Management Accounting, Fourth edition, side 722 
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egenkapitalen kan forstås alle immaterielle værdier, som et selskab ikke har indregnet i balan-

cen, som eksempelvis evnen til at føre en forsvarlig Risk Management og Corporate Gover-

nance politik. Herunder kan også nævnes andre ting, som strategisk planlægning og mulighe-

den for at udvikle sig og genererer fremtidige positive cash-flows, som endnu ikke er målt som 

en del af et selskabs indre værdi.  Når der nævnes ordet markedsværdi refereres der her til 

den samlede værdi af alle aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked, og med in-

dre værdi menes der selskabets egenkapital fra senest aflagte årsrapport. 

Med ordet virksomheder afgrænses der til danske børnoterede virksomheder listet på 

NASDAQ OMX Copenhagen (primært Large Cap – C20). Begrundelsen herfor ligger i, at de 

store virksomheder i langt højere grad har en formaliseret strategisk og finansiel risikostyring, 

hvoraf der også foretages afrapportering til interessenter, hvilket i langt højere grad muliggør 

måling af en potentiel værdiskabelse.  

Med ordet strategisk planlægning skal forstås de værktøjer, som virksomheder benytter til at 

vurdere muligheder og trusler i omverdenen samt interne styrker og svagheder for at imøde-

komme risici i den enkelte virksomhed (SWOT og tilhørende strategiske inputmodeller til 

analysearbejdet).  

Med ordet finansiel planlægning skal forstås de værktøjer, som virksomheder benytter til at 

sikre korrekt ajourføring med den eksterne rapportering af finansielle og ikke-finansielle data 

i en virksomhed. Herunder menes både de elementer som findes inden for økonomistyringen 

omkring budgettering og skønsmæssige forhold af finansielle data samt de, som indgår som 

del af virksomhedens interne kontrolmiljø.  

Med ordene eller er det blot en uhåndgribelig tankebaseret substans uden målbar værdi me-

nes der en vurdering af de analyserede og afprøvede hypoteser omkring risikostyring. Der øn-

skes at finde en konklusion ud fra det udførte arbejde, som vil kunne be- eller afkræfte værdi-

skabelsen af moderne risikostyring ud fra forståelsen omkring den naturlige risikostyring i 

mennesket. 

Yderligere afgrænsning og begrebsafklaring vil blive foretaget løbende igennem opgaven, hvor 

det anses for relevant i forhold til den specifikke forståelse af et behandlet område. 
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1.5 Disposition og opgavestruktur 

Opgavens struktur vil være opbygget i kapitler som anvist nedenfor. Som baggrund for de ka-

pitler, som vil blive behandlet, er der udformet undersøgelsesspørgsmål, som vil udvide det 

problemfelt, der ønskes undersøgt i forhold til det overordnede spørgsmål i problemformule-

ringen. Opgavens struktur er illustreret ud fra nedenstående figur (egen tilvirkning) og er un-

derbyggende forsøgt besvaret ud fra de undersøgelsesspørgsmålene, som nævnes i afsnit 1.5.1. 

 

1.5.1 Undersøgelsesspørgsmål 

I opgaven vil der blive foretaget analytisk arbejde på baggrund af de nedenfor udformede un-

dersøgelsesspørgsmål. Afslutningsvist vil der blive foretaget en konklusion på det analytiske 

arbejde for at kunne svare på den udformede problemformulering. Opgaven vil være fokuseret 

på en introducerende analyse af udviklingen i risikostyring såvel som den praktiske anvendel-

se i dag. Samtidig vil opgavens undersøgelsesspørgsmål forsøge at finde ud af, om der er en 
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korrelativ sammenhæng mellem graden og typen af risikostyring og værdien af et selskab målt 

relativt ud fra K/I. Til at besvare dette er følgende undersøgelsesspørgsmål udformet: 

Kapitel 2 – Introduktion til risikostyring 

 Hvad er baggrunden for ønsket om risikostyring i menneskets natur (psyke, instinkt og 

respons mod risici)? Hvilke filosofiske betragtninger kan/vil inddrages til at foretage 

analysearbejdet i opgaven? 

 Hvad er den moderne risikostyrings oprindelse og udvikling? 

 Hvilke begreber findes der inden for risikostyring?  

 Hvad er virksomheders formål ved at benytte moderne risikostyring både som strate-

gisk såvel som finansielt planlægningsværktøj? 

Kapitel 3 – Den moderne risikostyring – fra teori til praksis 

 Hvordan bruger moderne virksomheder risikostyring som værktøj til strategisk plan-

lægning?  

 Hvordan bruger moderne virksomheder risikostyring som værktøj til finansiel plan-

lægning?  

Kapitel 4 – Analyse af afrapportering & måling af værdien af risikostyring i praksis 

 Hvordan sikres korrekt afrapportering af risikostyringen?  

 Hvilke interessenter er målgruppe for afrapportering af risikostyring? 

 Er de afrapporterede risikostyringsforhold af relevans for interessenterne?  

 Kan man se en sammenhæng mellem selskabers K/I og graden af den afrapporterede 

formelle risikostyring? Er det umiddelbart værdiskabende ud fra denne analyse?  

 Kan de afrapporterede risikostyringsforhold danne tilstrækkeligt og egnet beslutnings-

grundlag for investorer og interessenter? 

Kapitel 5 – Perspektivering, vurdering og analyse af risikostyring 

 Hvilke begrænsninger og usikkerheder forekommer i den moderne risikostyring?  

 Tjener risikostyring sit primære formål? 
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 Kan elementerne i den moderne risikostyring ses i evolutionens lys? 

1.6 Teori- og metodevalg  

Opgaven er metodemæssigt blevet udarbejdet ud fra en hermeneutisk arbejdsproces3. Teori-

en4, som vil blive benyttet i denne opgave, vil være af erhvervsøkonomisk art5. Herunder me-

nes både strategiske og finansielle terminologier, som er indlært via HD studiets 1. del samt 

fag fra studiets 2. del. Der vil løbende foretages behørig kildehenvisning til den benyttede teo-

ri. Opgavens hovedfag til behandling af problemformuleringen vil være Ekstern rapportering 

og Strategisk ledelse.  

Som supplement til teorien fra HD benyttes igennem opgaven også andre teorier som inspira-

tionskilder og perspektiveringsværktøjer. Disse udgør bl.a. Charles Darwins evolutionsteori6 

og den senere opdaterede forståelse for evolution udarbejdet af Theodosius Dobzhansky7. 

Specifikt inden for moderne risikostyring vil der blive taget udgangspunkt i teorier fra Michael 

Power’s bog Organized Uncertainty8.  

Herudover vil der blive benyttet teori fra The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) 

begrebsrammer, som specifikt vedrører Enterprise Risk Mangement (ERM) samt Internal 

Control (IC) til at belyse nogle af de mange elementer, som findes inden for risikostyring. 

Ydermere vil der blive benyttet teorier indenfor Corporate Governance (såsom de dansk udar-

bejdede retningslinjer for god selskabsledelse mv.). Der vil blive kildehenvist til disse, når de 

bliver benyttet i løbet af opgaven.  

Opgaven vil inddrage offentligt tilgængelige dokumenter, som indeholder afrapportering af 

Risk Management. Dvs. eksempelvis årsrapporter, som er lovregulerede (via ÅRL, IFRS osv.) 

og reviderede/reviewede samt alment tilgængelige artikler osv.  

Der vil i det omfang, det anses relevant, blive inddraget yderligere teori til at belyse problem-

formuleringen. Opgaven vil så vidt muligt blive udarbejdet med en empirisk analytisk tilgang, 

                                                   
3 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 4. udgave, 3. oplag 2010, side 197, figur 10.3 
4 For definition af ordet teori: Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 4. udgave, 3. oplag 2010, side 31-34 
5 Se kildeliste for brugen af kilder (bøger mv.) 
6 http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Genetik_og_evolution/Evolutionsl%c3%a6re/darwinisme 
7 http://www.usfca.edu/fac-staff/dever/Dobzhansky_light.pdf 
8 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010 

http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Genetik_og_evolution/Evolutionsl%c3%a6re/darwinisme
http://www.usfca.edu/fac-staff/dever/Dobzhansky_light.pdf
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hvor læren omkring problemstillingen vil blive genereret på baggrund af historiske og allerede 

afrapporterede data. Dette vil i højere grad sikre validiteten af analysen, da den foretages på et 

primært objektivt grundlag.  

1.6.1 Undersøgelsesformål 

Der arbejdes typisk med 6 typer af undersøgelsesformål9: 

 Beskrivende 

 Eksplorativ/problemidentificerende/diagnosticerende  

 Forstående 

 Forklarende 

 Problemløsende/normative 

 Interventionsorienterede 

Denne hovedopgave vil som udgangspunkt have et blandet undersøgelsesformål. Den vil dog 

primært være præget af de tre markeret med fed. Først og fremmest har opgaven en eksplora-

tiv indgangsvinkel, hvorefter den dybere behandling af problemstillingen vil bære mere præg 

af forstående og forklarende indgangsvinkler. 

1.6.2 Undersøgelsesdesign 

Det er ofte opfattelsen, at undersøgelser baseret på kvantitative data er mere pålidelige end 

kvalitative10. Dette er ofte grundet deres forskel i objektivitet og subjektivitet, da kvantitative 

data i højere grad muliggør replikation/bekræftelighed af en undersøgelse.  

I denne opgave vil der blive benyttet en blanding af de to datatyper (kvantitative & kvalitati-

ve). Hensigten med opgaven er dog at underbygge kvalitative data (risikorapportering i tekst-

form) med kvantitative data (aktiekurser og andre finansielle og ikke finansielle tal-data fra 

eksempelvis årsrapporter). Opgaven vil ikke alene bero sig på én datatype, da de i sammenspil 

forventes at kunne besvare problemformuleringen bedst. Risikostyring er på samme måde en 

blanding af afrapporterede kvalitative og kvantitative data.  

                                                   
9 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 4. udgave, 3. oplag 2010, side 21-24 
10 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 4. udgave, 3. oplag 2010, side 49-50 
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1.7 Kildekritik og operationalisering af dataindsamling 

Som forklaret ovenfor benyttes der metodetriangulering til at besvare opgavens problemfelt11. 

Besvarelsen af opgaven vil så vidt muligt baseres på sekundære datakilder. Alle kilder er be-

handlet med almindelige sund fornuft og skepsis. Yderligere behandling af kilder og kildekri-

tik kan ses særskilt under afsnit 1.7.1 Primære data og afsnit 1.7.2 Sekundære data.  

Dataindsamlingen til brug for udarbejdelse af opgaven er stoppet d. 01-05-2015. Alle elektro-

niske kilder, som er fundet via internettet, er ajourført pr. denne dato.   

1.7.1 Primære data12 

Der vil i opgaven ikke blive benyttet primære data, dvs. data som direkte er indhentet og ud-

arbejdet for denne opgaves udformning. Opgaven bliver derimod baseret på en lang række se-

kundære data, som skal have til formål at give en empirisk analytisk tilgang til problemstillin-

gen omkring Risk Management og dets værdiskabelse. Sekundære data vil blive behandlet i 

det næste underafsnit. 

1.7.2 Sekundære data13 

Der bliver i opgaven benyttet flere typer af sekundære data. De kilder som benyttes mest 

igennem opgaven vil blive behandlet kildekritisk i dette afsnit. 

Datamaterialet, som stammer fra sekundære datakilder, udgør primært:  

 Årsrapporter 

 Kursoplysninger mv. fra børsen OMX Copenhagen 

 Internetartikler mv.  

 Teori og bøger fra HD studiet 

 COSO’s begrebsrammer for Internal Control og ERM 

 Michael Power’s Organized Uncertainty 

                                                   
11 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 4. udgave, 3. oplag 2010, side 150-152 
12 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 4. udgave, 3. oplag 2010, side 150-159 
13 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, 4. udgave, 3. oplag 2010, side 159-161 
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Sekundære datakilder kendetegnes ved at være indsamlet af udenforstående i forhold til ana-

lysen og typisk med et andet formål end den konkrete undersøgelse. Fordelen ved sekundære 

datakilder er, at de er relativt let tilgængelige og dermed relativt lidt ressourcekrævende at 

skaffe. Analysemetoden er som nævnt oven for nøgletalsberegninger af K/I og simpel deskrip-

tiv statistik heraf. K/I er et kvantitativt nøgletal, hvorfor analysen synes primært kvantitativ 

ud fra målingen af K/I ift. kvalitative data. Generel videnskabsteoretisk kildekritik skal sikre 

stillingtagen til minimum de forhold, som er anført nedenfor:  

1. Pålideligheden (reliabilitet) 14 

2. Gyldigheden (interne validitet) 15  

3. Repræsentativitet (eksterne validitet/reliabilitet) 16 

4. Objektivitet (replikation/reperformance) 17 

Hver primærkilde vil blive behandlet og vurderet særskilt nedenfor ud fra ovenstående krite-

rier.  

Årsrapporter 

Udgangspunktet for brugen af årsrapporter kan opdeles i to grene med hver deres sikkerhed: 

1. Årsregnskab (tal-del/finansielle data - kvantitative) samt 

2. Ledelsesberetning og supplerende beretninger (tekstdel inkl. nogle tal – typisk ikke-

finansielle data – kvalitative og kvantitative)  

Årsregnskabet (tal-del i årsrapport) vil for LargeCap i Danmark være reviderede og god-

kendt af revisor. Dvs. tallene er blevet gennemgået og sikret af revisor og i den forbindelse på-

ført regnskabet med en revisorerklæring. En revisorerklæring er behæftet med høj grad af sik-

kerhed for, at regnskabet udviser et retvisende billede af selskabets aktiver og aktiviteter. 

Ledelsesberetning og supplerende beretning (tekstdel i årsrapport) vil for langt de fle-

ste virksomheder blot være gennemlæst af revisor. Med gennemlæsning skal forstås, at revisor 

                                                   
14 http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/reliabilitet + 

http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Elektronik%2c_teletrafik_og_kommunikation/Kommunikationsteori_og

_teletrafikteori/p%c3%a5lidelighed 
15 http://metodeguide.au.dk/metodeguiden-i-religion/generelle-metodiske-overvejelser-og-problemstililnger/validitet/ 
16 http://metodeguide.au.dk/metodeguiden-i-religion/generelle-metodiske-overvejelser-og-problemstililnger/reliabilitet/ 
17 http://metodeguide.au.dk/metodeguiden-i-religion/generelle-metodiske-overvejelser-og-problemstililnger/replicerbarhed/ 

http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/reliabilitet
http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Elektronik%2c_teletrafik_og_kommunikation/Kommunikationsteori_og_teletrafikteori/p%c3%a5lidelighed
http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Elektronik%2c_teletrafik_og_kommunikation/Kommunikationsteori_og_teletrafikteori/p%c3%a5lidelighed
http://metodeguide.au.dk/metodeguiden-i-religion/generelle-metodiske-overvejelser-og-problemstililnger/validitet/
http://metodeguide.au.dk/metodeguiden-i-religion/generelle-metodiske-overvejelser-og-problemstililnger/reliabilitet/
http://metodeguide.au.dk/metodeguiden-i-religion/generelle-metodiske-overvejelser-og-problemstililnger/replicerbarhed/
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sikrer beretningen for konsistens med de tal, som er reviderede og, som kan udledes fra års-

regnskabet – herunder er der typisk også sikret, at selskabet ikke omtaler sig selv urealistisk. 

Dvs. en generel gennemlæsning sikrer, at beretningen indeholder en konsistens med revisors 

generelle opfattelse af et selskab ud fra de foretagne revisionshandlinger.   

Kravet om reliabilitet synes at være opfyldt for begge dele af årsrapporten, da disse er gen-

nemgået af revisor og den gennemlæste del er sammenholdt med revisors øvrige viden om 

virksomheden samt det reviderede årsregnskab. En gentagelse af de analyser, som foretages 

på baggrund af denne type kilder, vil som udgangspunkt føre til samme resultat. Det samme 

gør sig gældende med den interne validitet. Den eksterne validitet vil til dels være sikret igen-

nem de lovmæssige forhold, som virksomhederne aflægger deres årsrapporter efter – typisk 

årsregnskabsloven (ÅRL) for regnskabsklasse D eller International Financial Reporting Stan-

dards (IFRS) for børsnoterede koncerner og enkeltselskaber18. Da der er tale om offentligt til-

gængelige data, vil replikation ligeledes være mulig. Dvs. objektiviteten i analyseresultaterne 

synes at være tilstede. 

Aktiekurser mv.  

Da aktiekurser for LargeCap er officielle og offentligt tilgængelige på børsen OMX Copenha-

gen, vil kravet om reliabilitet være opfyldt. Da aktiekurser er markedsstyrede og børsen ligger 

inde med historiske data, vil intern, såvel som ekstern validitet og replikation være mulig. 

Dvs. objektiviteten i analyseresultaterne synes at være tilstede på denne baggrund. Da K/I er 

et alment anvendeligt nøgletal, som er standardiseret for alle de behandlede selskaber, synes 

en sammenligning ved brug af dette nøgletal at være metodisk forsvarligt.  

Internetartikler 

Internetartikler vil have et blandet kvalitativt/kvantitativt formål. Der benyttes en række for-

skellige kilder. Ved alle benyttede internetkilder er der sikret, at de kommer fra pålidelige for-

fattere, eksempelvis professorer eller andre med generelt anerkendte profiler.  Inden brugen 

af en internetkilde er der herfor lavet en baggrundsresearch på forfatteren af kilden. Kun de 

kilder, som er vurderet pålidelige og med rette vidensniveau inden for det felt som forsøges 

                                                   
18 O. Elling, Jens, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, 1. oplag 2012, side 67 
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berørt i opgaven, vil være benyttet. Dvs. der eksempelvis ikke benyttes kildehenvisning til 

Wikipedia og andre brugerdefinerede og -styrede sites såsom blogs eller andet.  

Teori og bøger fra HD studiet 

Der vil igennem hele opgaven blive benyttet teori fra HD studiets fag med behørig kildehen-

visning. Her benyttes specielt teori fra fag som strategi, eksternt regnskab og økonomistyring, 

dvs. både fra HD 1. del og HD 2. del. Disse kilder er ikke behandlet med samme skepsis som 

de øvrige kilder, da de er en del af det pensum og læringsmål, som CBS har fastsat. Benyttede 

bøger kan ses via kildelisten og løbende igennem opgaven. 

COSO’s begrebsrammer 

Både Internal Control og ERM begrebsrammen, som er udviklet af COSO, vil blive benyttet 

som inspirationskilde i denne opgave. COSO er resultatet af fem organisationer: the American 

Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA), Financial Executives International (FEI), the Institute of Internal Auditors (IIA) og 

the National Association of Accountants (i dag kendt som the Institute of Management Ac-

countants (IMA)). Andre repræsentanter med industrispecifik viden herunder investerings-

specialister og medarbejdere fra the New York Stock Exchange (NYSE) har ligeledes løbende 

været involveret i udviklingen af COSO’s begrebsrammer19. Deres udbredt anerkendte anven-

delighed synes at gøre dem både valide, pålidelige og objektive til analyseformålene i denne 

opgave. 

Michael Power’s Organized Uncertainty 

Michael Power er Professor of Accounting på London School of Economics (LSE). Han har 

igennem tiden været involveret i flere Risk Management organisationer, mens han i dag er 

æresmedlem ved Insititute for Risk Management (IRM). Han har modtaget flere æresmedal-

jer igennem tiden for bl.a. økonomi. Han har et meget stærkt CV inden for hans felt og synes 

derfor at være en valid og pålidelig lærings- og inspirationskilde til denne opgave.20 

                                                   
19 http://www.coso.org/aboutus.htm 
20 http://www.lse.ac.uk/accounting/facultyAndStaff/profiles/power.aspx 

http://www.coso.org/aboutus.htm
http://www.lse.ac.uk/accounting/facultyAndStaff/profiles/power.aspx
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1.8 Delkonklusion 1  

Nu er problemidentifikation foretaget, og en problemformulering er udarbejdet med tilhøren-

de undersøgelsesspørgsmål. Jeg har nu valgt metode til opgavens udformning samt redegjort 

for de væsentligste kilder inkl. kildekritik og operationalisering af dataindsamling. Da alt me-

tode nu er fastlagt, vil den videre udformning af opgaven kunne foretages, hvilket starter i næ-

ste kapitel med en introduktion til begrebet Risk Management, som er omdrejningspunktet i 

denne hovedopgave. 

2. Introduktion til risikostyringen 

Ordet risiko er et begreb, som benyttes i mange sammenhænge med samme grundbetydning; 

nemlig ”mulighed for et negativt resultat; mulighed for skade, tab, fare el. lign.”21. På samme 

måde er Risk Management blevet et udbredt begreb inden for virksomhedsledelse. Dette kapi-

tel har til formål at konkretisere brugen af begrebet i gennem opgaven. Som nævnt under ka-

pitel 1, afsnit 1.4 Afgrænsning af problemformulering, vil der generelt blive skildret mellem to 

typer af risikostyring i denne opgave – naturlig og moderne. For bedre at kunne forstå ele-

menterne i disse to begreber vil dette kapitel se på udviklingen fra den naturlige til den mo-

derne risikostyring. Definitionen og kortlægningen af disse begrebers indhold er essentielt, da 

opgaven afslutningsvist vil se på, om der måtte være sammenhænge mellem de to typer risi-

kostyring (se kapitel 5).   

2.1 Menneskets naturlige instinkter 

”Like all animals, humans have instincts, genetically hard-wired behaviors that enhance our 

ability to cope with vital environmental contingencies”22. Alle levende væsener er udstyret 

med genetisk betingede adfærdsmønstrer, som sikrer vores evne til adaption23; dvs. vores ev-

ne til at tilpasse os vores omgivelser både fysisk og psykisk.  

De instinktive adfærdsmønstrer som i højeste grad har kendetegnet menneskets evolution og 

naturlige selektion er: grådighed, loyalitet (over for sin familie/stamme) samt nysgerrighed og 

                                                   
21 Citat fra: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=risiko 
22 Citat fra: http://www.zo.utexas.edu/courses/Thoc/HumanInstincts.html 
23 http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Genetik_og_evolution/Evolutionsl%c3%a6re/adaptation 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=risiko
http://www.zo.utexas.edu/courses/Thoc/HumanInstincts.html
http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Genetik_og_evolution/Evolutionsl%c3%a6re/adaptation


HD (R) – Hovedopgave, forår 2015  
Risk Management – ”In the light of evolution” 

 
Page 20 of 89 

 

ikke mindst jagt- og overlevelsesinstinkt (seksuel drift/reproduktion, magt, fight or flight re-

sponse mv.). Disse adfærdsmønstrer har alle bidraget til menneskets overlevelse og udvikling 

via naturlig selektion siden vores jæger-samler forfædre. Grådighed har været en essentiel 

nedarvet egenskab, som sikrede vores overlevelse i tider med knappe ressourcer (eksempelvis 

mad). Ligeledes har loyalitet over for vores stamme (familie og venner) haft en afgørende rol-

le for vores overlevelse, da vi kun i mindre fællesskaber har kunnet sikre os mod de mange fa-

rer, som måtte lurer i vores omverden. Vi har tilmed en medfødt nysgerrighed til at udforske 

og opleve nye ting og områder – ligesom man ser hos spædbørn. Måske vigtigst af alt har vo-

res generelle overlevelsesinstinkt givet os evnerne og trangen til at skulle jage for vores over-

levelse. At jagte kan både være efter mad, men ligeså meget kan det betyde at ’jage’ reproduk-

tion via vores seksuelle driftsmekanismer, såvel som at tilegne sig magt. Igennem historien 

har menneskets evolution været klart betonet af ’Survival of the Fittest’, hvilket ligeledes un-

derstreger det essentielle ved netop de nævnte instinkter. Generelt set kan vores overlevelses-

instinkt sammenfattes af en række forskellige naturlige reaktionsmønstrer, heriblandt specielt 

vores evne til at respondere mod risici i vores omverden ved hjælp af vores fight or flight re-

ponse.24  

I dag står vi ikke over for lige så k0nfronterende situationer, som ville handle om liv eller død 

i momentet, som da vi var jæger-samlere. Vi ser dog mange af de menneskelige instinkter væ-

re relativt uændrede i dag ift. tidligere. Som udgangspunkt viser det blot, at vi har haft en evne 

til at tilpasse os vores omverden og dens udvikling. Menneskets naturlige instinkter synes dog 

ikke at være enestående for vores art. Vores instinkter hjælper os blot, som de hjælper alle an-

dre væsener – nemlig med at overleve via naturlig selektion.25  

Det viser sig, at menneskets naturlige instinkter kan styres efter behov og, at det samme reak-

tionsmønster bliver aktiveret i krop og hjerne for reelle såvel som fiktive trusler26. Men bety-

der det, at vi kan bruge denne mekanisme til at navigere ud fra risikostyring i store organisa-

tioner, hvor risiciene langt fra har noget at gøre med vores fysiske behov for overlevelse (jf. 

                                                   
24 http://www.zo.utexas.edu/courses/Thoc/HumanInstincts.html + http://stresscourse.tripod.com/id11.html + 

http://public.wsu.edu/~taflinge/biology.html 
25 http://www.evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/naturlig-selektion/ + 

http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Genetik_og_evolution/Evolutionsl%c3%a6re/darwinisme 
26 http://stresscourse.tripod.com/id11.html 

http://www.zo.utexas.edu/courses/Thoc/HumanInstincts.html
http://stresscourse.tripod.com/id11.html
http://public.wsu.edu/~taflinge/biology.html
http://www.evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/naturlig-selektion/
http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Genetik_og_evolution/Evolutionsl%c3%a6re/darwinisme
http://stresscourse.tripod.com/id11.html
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Maslows behovspyramide, fysiologiske behov27), men i højere grad har at gøre med sociale og 

psykiske behov som ego og selvrealisering? Det vil denne opgave forsøge at finde et svar på 

afslutningsvist i kapitel 5 ved diskussion og perspektivering. Men først skal den moderne risi-

kostyring kortlægges, inden en sammenligning kan foretages, hvorfor næste afsnit vil se på 

oprindelsen og udviklingen inden for moderne risikostyring.  

2.2 Den moderne risikostyrings oprindelse 

Risikostyringens oprindelse vil være svær at spore direkte til ét eller få fænomener, da menne-

skets naturlige instinkter gør det muligt for os at navigere i og omkring risici. Den moderne 

risikostyring vil herfor være en evolutionær afledt effekt af mange faktorer, som er blevet op-

bygget gennem mange år. Dog vil denne opgave fokusere på, hvad de banebrydende ideer, be-

greber og teorier har været inden for den moderne type af risikostyring.   

Virksomheder har alle dage forsøgt at navigere uden om trusler i omverdenen og forsøgt at 

benytte sig af muligheder igennem de styrker og svagheder, som den enkelte organisation be-

sidder. Den moderne strategiske risikostyring har dog fået et ansigt og taget form løbende 

igennem de sidste 40 år med især Michael Porters værker: ”Competitive strategy (1980)”, 

”Competitive Advantage (1985)” og ”What is Strategy (1996)”28, som har været de sande inspi-

rationskilder til den moderne opfattelse af strategi, organisation og ledelse - og herunder risi-

ko og risikostyring. Der er en række andre kendte personer, som sammen med Porter’s teorier 

udgør en systematisk forståelse for strategi, herunder strategisk ledelse og planlægning. Disse 

vil i nødvendigt omfang også blive inddraget fra bøger benyttet på HD studiet.  

Den moderne finansielle risikostyring har fået sit umiddelbare gennembrud inden for de se-

neste 20-30 år. I 1985 blev den private organisation Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO) dannet. Siden hen har udviklingen og omfanget af risi-

kostyringens begreber undergået en massiv udvikling og udbredelse. COSO blev dannet af fem 

professionelle organisationer fra USA. I dag er det stadig de samme kræfter, som driver og va-

retager udarbejdelsen og udviklingen af COSO’s begrebsrammer. COSO har igennem tiden 

udviklet anerkendte begrebsrammer for bl.a. Internal Control (udgivet 1992, revideret i 2013) 

                                                   
27 Andersen, Finn Rolighed et. al., International Markedsføring, 4. udgave, 2. oplag, 2012, Trojka/Gads Forlag A/S, side 171 
28 http://www.isc.hbs.edu/about-michael-porter/biography/Pages/default.aspx 

http://www.isc.hbs.edu/about-michael-porter/biography/Pages/default.aspx
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og ERM (2004 samt 2009 og frem). Disse udgivelser har i erhvervslivet verden over fået aner-

kendelse som standarden inden for den praktiske anvendelse og implementering af disse be-

greber.29 

Danske virksomheder vokser sig stadig til større organisationer, hvorfor der konstant opstår 

nye behov og krav til ledelsesorganer, kontrolinstanser mv. Vi har herfor i Danmark Komitéen 

for god Selskabsledelse, som har udarbejdet vejledninger og anbefalinger for god Selskabsle-

delse (Corporate Governance), herunder specifikt vejledning om: ledelsesudvalg, bestyrelses-

evaluering, vederlagspolitik og incitamentsaflønning30, samt andre generelle anbefalinger for 

god Selskabsledelse31. Vejledningerne og anbefalingerne startede tilbage i 2001 og er rettet 

mod danske selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked (børsnoterede 

virksomheder)32. Generelt set er Corporate Governance en række politikker, som på både di-

rekte og indirekte vis skal sikre, at ledelsen er kompetente til at foretage den nødvendige risi-

kostyring, således at der ikke forekommer eksempelvis incitamentsordninger, som øger risi-

koen for ’Management override of controls’ eller besvigelser generelt. Power skriver i sin bog 

følgende omkring Corporate Governance: ”It Follows that corporate governance norms are a 

risk management strategy for a distinctive kind of risk – the failure of senior management to 

prevent risk incubation”33.  

Den moderne risikostyring har i store træk været drevet af moderne teorier og teoretikere som 

dem nævnt ovenfor. Men en af de andre store faktorer bag ved den moderne risikostyring har 

helt tydeligt også været den stigende globalisering af verden, som på mange måder forbinder 

os politisk, teknologisk, sundhedsmæssigt, økonomisk osv. Dvs., at meget af den moderne ri-

sikostyring ligeledes er skabt ud fra de erfaringer, vi har gjort os i forbindelse med de mange 

nationale såvel som internationale erhvervsskandaler og katastrofer. Dette vil yderligere blive 

behandlet og uddybet under afsnit 2.3 - Risikosamfundet.  

                                                   
29 http://www.coso.org/aboutus.htm 
30 http://corporategovernance.dk/vej_ledninger 
31 http://corporategovernance.dk/gaeldende_anbefalinger 
32 http://corporategovernance.dk/anbefalinger 
33 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 10 
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http://corporategovernance.dk/vej_ledninger
http://corporategovernance.dk/gaeldende_anbefalinger
http://corporategovernance.dk/anbefalinger
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2.3 De mange facetter af moderne risikostyring 

Risk Management er et begreb med mange facetter. Der findes forskellige typer risikostyring i 

forhold til, hvilken kontekst og selskab man ser det i relation til. I denne opgave er allerede 

blevet belyst de to hovedfacetter af risikostyringen som primært behandles – nemlig den stra-

tegiske og finansielle samt Corporate Governance. Under den generelle paraply, risikostyring, 

findes der en række undertyper/-former/-versioner heraf afhængig af, hvorledes man anskuer 

begrebet. Hele risikostyringsapparatet er svært direkte at opdele i kategorier, da man behøver 

en holistisk tilgang til forståelsen af en organisation og den kontekst, den eksisterer i og om-

kring for netop at kunne implementere et effektivt risikostyringssystem. De næste underafsnit 

vil herfor behandle de forskellige begrebstyper, som findes inden for den generelle paraply, 

Risk Management. 

2.3.1 Reputational Risk Management34 

Inden for den moderne strategiske risikostyring findes der en række risici. Historisk set kan 

man især nævne brand-/imagerisiko (Reputational Risk) som en væsentlig faktor i et selskabs 

samlede risikoprofil. For alle moderne virksomheder med offentlig interesse spiller netop 

imagerisiko en afgørende rolle for deres markedsværdi og mulighed for at generere fremtidige 

positive cash-flows. Når vi bruger begreberne brand og image, findes der en række væsentlige 

faktorer, som alle påvirker den samlede vurdering og opfattelse af en virksomhed. Her spiller 

en organisations CSR profil f.eks. en afgørende rolle, da en manglende eller dårlig risikosty-

ring af den sociale ansvarlighed vil kunne resultere i dalende omsætning, aktiekurser og me-

get mere. Et markant eksempel på en bristet CSR profil kan ses ved den britiske energigigant 

BP, da de i 2010 oplevede at en olieplatform i den Mexicanske Golf eksploderede og aktiekur-

sen inden for kort tid faldt 35 % (fra d. 20.4.2010-02.06.2010)35. Siden eksplosionen af olie-

platformen i 2010 har BP økonomisk lidt under hændelsen og kan yderligere forvente en bøde 

på op til kr. 87 mia.36. Der findes mange andre eksempler, som har påvirket eller potentielt 

kan påvirke organisationers Reputational Risk negativt. Der har været flere eksempler på or-

ganisationer, som er blevet opfattet som socialt uansvarlige på baggrund af andet end miljø-

                                                   
34 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 128-151 
35 http://jyskeinvest.dk/omjyskeinvest/nyheder/nyhed/453fbd8047b6f7b98728874b90658f34 
36 http://www.business.dk/green/risikerer-boede-paa-op-til-87-mia.-kr.-for-olieudslip 

http://jyskeinvest.dk/omjyskeinvest/nyheder/nyhed/453fbd8047b6f7b98728874b90658f34
http://www.business.dk/green/risikerer-boede-paa-op-til-87-mia.-kr.-for-olieudslip
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forurening. Her kan bl.a. nævnes brug af børnearbejde og andre lignende forhold. Det er her-

for vigtigt, at værne om en organisations image, da der er mange positivt afledte effekter af et 

stærkt brand lige så vel som markante negative konsekvenser forbundet med et bristet/skadet 

brand pga. mangelfulde risikostyringsværktøjer. 

Michael Power forklarer ligeledes i sin bog Organized Uncertainty, at mange risicis væsentlig-

hed ikke altid kan måles ud fra den direkte omkostning, men kræver en kompleks kalkulation 

af de tilhørende følgevirkninger og –omkostninger. Klassiske eksempler kan være virksomhe-

der, som eksempelvis fører private bøder ind over virksomhedsregnskabet, eller afholder høje 

repræsentationsomkostninger. De direkte omkostninger ved disse forhold er relativt små og i 

mange tilfælde uvæsentlige for større organisationer; men følgeomkostningerne kan være fa-

tale i opfattelsen af en virksomhed og dens interne politikker. Lige netop her er det svært at 

opgøre den mulige konsekvens forbundet med disse direkte omkostninger. Disse oplysninger 

kan nemlig afhængig af, hvem der får fat i dem, dvs. i de ’rigtige’ eller ’forkerte’ hænder, hur-

tigt blive præsenteret som uansvarlighed i den offentlige presse. Ved netop denne type om-

kostninger er forbundet en naturlig risiko, hvor man som et led af Risk Management bør stille 

sig selv nogle kritiske spørgsmål, såsom: ”Hvad ville offentligheden ikke tænke om ledelsen i 

disse virksomheder? ”, ”Hvordan ville pressen fremstille disse informationer? ”, ”Ville selska-

bets troværdighed være faldende over for offentligheden, hvis disse blev offentliggjort? ” og 

mange flere.37  Der er en generel tendens til at se på væsentlighed af risiko ift. den direkte om-

kostning målt i kr., da alt andet er behæftet med en høj kompleksitet i opgørelsen og derfor 

naturligt er mere diffust at foretage risikostyring efter. Der findes selvfølelig andre eksempler, 

hvor den direkte omkostning er den reelle omkostning. Omvendt findes der også andre ek-

sempler, hvor det langt fra udelukkende er den direkte omkostning, som er den eneste om-

kostning forbundet med en risiko. Det er det, der generelt set kendetegner Reputational Risk, 

da væsentligheden af mange af disse forhold, i mange tilfælde, vil overstige den direkte om-

kostning. Det er herfor vigtigt, at der tages højde for de mange følge- og tillægsomkostninger, 

som kan være forbundet med sådanne risici. Det er netop fatalt for mange af de virksomheder, 

hvor denne type risikostyring er fejlet.   

                                                   
37 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 143-144 
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I takt med den stigende globalisering og udvikling af teknologien ser man generelt en øget 

forbrugerbevidsthed. En øget forbrugerbevidsthed skaber ligeledes en øget ’consumer-power’. 

Dvs., kunderne i langt højere grad har mulighed for at påvirke virksomheder og deres strate-

giske beslutninger og etiske profilering. Som Power skriver i sin bog omkring interessent-

er/stakeholders: ”It is their de facto power which is most relevant to Risk Management”38. Det 

er herfor den grundlæggende årsag og drivkræft til, at virksomheder i langt større grad benyt-

ter CSR i deres markedsføring og profilering af dem selv. Det er et essentielt element i større 

virksomheders strategiske risikostyring. Selskaber skal i dag i større grad centralisere og til-

rettelægge deres strategi og strategiske beslutninger ud fra ’stakeholder teorien’ frem for ’sha-

reholder teorien’39. Selvfølgelig er alle større virksomheders succes betingede af, at de kan le-

vere resultater i form af udbytter og afkast til selskabets aktionærer. Men det kan være svært 

opnåeligt, såfremt de ikke har fokus på de resterende interessenter, som kunder osv., da deres 

magt og påvirkning på selskabets løbende cash-flow og markedsværdi er blevet væsentligt 

forøget i takt med globaliseringen og den teknologiske udvikling (presse, sociale medier osv.). 

For at drive en succesfuld forretning bliver man ligeledes nødt til at tage ansvar for de hand-

linger, man foretager i forbindelse med sin daglige drift og virke. Herudover er det essentielt, 

at man bevidst er forsvarlig omkring den måde, man håndterer hele sit sociale ansvar på. For, 

hvis man har mulighederne og evnerne til at gøre noget, så skal man som det kendte ordsprog 

”With great power comes great responsibility” siger, sørge for at gøre det til gavn for andre.  

Jo større selskaberne bliver, jo større effekt har de på samfundet, og dermed kommer et na-

turligt øget socialt ansvar. Det hænger sammen med, at man beskæftiger mange mennesker, 

har store produktioner med brug af råvarer og energi, eller blot har en væsentlig økonomisk 

betydning forbundet med værdien af virksomheden og dens aktiviteter. Det er derfor, at man 

både taler om arbejdspladser og miljøpåvirkning i forbindelse med CSR, da disse faktorer har 

stor betydning for selskabers sociale profil og markedsværdi. Der er netop mange faktorer, 

som skaber større virksomheders samfundsøkonomiske betydning. Markedsværdien af en 

virksomhed har for eksempel stor betydning for alle privatpersoner, som har en opsparing i en 

pensionskasse el. lign., da netop de placerer mange folks penge i børsnoterede selskaber. En 

                                                   
38 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 136 
39 E. Henry, Anthony, Understanding Strategic Management, Second Edition, 2011, side 403-408 
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værdiforringelse vil derfor påvirke mange menneskers økonomiske situation både på kort og 

lang sigt.  

De forhold, som er belyst ovenfor betyder blot, at et selskabs troværdighed over for dets inte-

ressenter spiller en afgørende rolle for muligheden for succes på både kort og lang sigt. Derfor 

bør alle risici behandles med yderste omhu og respekt, da det er svært, og ofte langt mere om-

kostningstungt, at opbygge ny troværdighed frem for strategisk at værne og vedligeholde den 

troværdighed ens brand og image allerede besidder. Som eksempel kan nævnes LEGO, som i 

år netop er blevet kåret til verdens mest magtfulde brand af Brand Finance40. Det er en titel, 

de strategisk har opbygget igennem mange år med vedvarende produktkvalitet, udvikling af 

deres produkter og strategiske alliancer med internationale aktører (som Disney, DC Comics 

og Marvel til udarbejdelse af film mv.). Det har uden tvivl været en omkostningstung proces at 

nå til den titel og positionere sig så markant på markedet. For at opnå en sådan titel må der 

nemlig ikke kompromitteres med kvaliteten af ens produkter eller ske brister i Reputational 

Risk Management. En brist kunne eksemplificeres ved at antage, at LEGO, for at optimere 

bundlinjen, forsøger at minimere sine produktionsomkostninger til råvarer. Den mest natur-

lige måde at gøre det på er ved at benytte en billigere plastic til deres klodser. Det har dog vist 

sig i et enkelt studie, at den nye plastic de vil benytte er potentiel sundhedsskadelig ved vedva-

rende hudkontakt. Såfremt det kom ud i pressen kan man kun forestille sig, hvor hurtigt deres 

brands magt og værdi ville falde markant inden for meget kort tid. Det ville primært være pga. 

en faldende troværdighed hos interessenterne. Alt dette er direkte forbundet med en mangel-

fuld Risk Management politik (analyse, vurdering og forståelse af virksomheden og den kon-

tekst, den opererer i).  Udover Reputational Risk Mangement findes der også mere finansielt 

betonede former/typer for risikostyring, som vil blive behandlet i det efterfølgende, startende 

med Operational Risk Management. 

2.3.2 Operational Risk Management 41 

Under den finansielle risikostyring hører naturligt begrebet Operational Risk Management 

(ORM). ORM er nemlig det element, som sikrer, at man kan organisere og styre risici i en 

større organisation. Det hele handler om, at man får systematiseret og organiseret de forskel-

                                                   
40 http://www.brandfinance.com/images/upload/brand_finance_global_500_2015.pdf  
41 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 103-127 
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lige usikkerheder, som foreligger i det daglige arbejde. Det gør man nemmest ved at foretage 

interne analyser af selskabets styrker og svagheder. Når styrker og svagheder er fastlagt er det 

nemlig muligt at foretage en vurdering af potentielle risici og implementere kontrolforanstalt-

ninger, som sikrer, at man nedbringer eller helt undgår risici i virksomhedens værdikæde. 

Kort sagt er ORM en vurdering af risikoen for økonomisk tab eller værdiforringelse af en virk-

somhed på grund af dårlige interne processer og systemer. Det er herfor yderst vigtigt, at man 

får implementeret den korrekte mængde effektive kontroller til 1) at minimere iboende risici 

og 2) minimere virksomhedsspecifikke risici. Til identifikation af iboende risici og design af 

interne kontroller er især COSO’s begrebsrammer et værdifuldt værktøj for virksomheder. Be-

grebsrammen er en af de mest benyttede ved netop forståelse af risikovurderinger og imple-

mentering af et effektivt internt kontrolapparat til at afdække risici. Historikken bag udviklin-

gen i ORM og behovet for interne kontroller er steget i takt med, at organisationer vokser sig 

større og mere komplekse over tid. Den stigende kompleksitet og størrelse nødvendiggør et 

minimum af kontroller for netop at sikre, at de interne processer og systemer ikke fejler. En 

fejl i en intern proces eller system vil kunne have fatale konsekvenser på alle niveauer i en or-

ganisation. Eksempler på fejlende risikostyring kan bl.a. ses ved mange af de økonomiske 

skandaler, som løbende huserer mediebilledet. Der kan heriblandt nævnes danske skandaler 

som Nordisk Fjer, IT Factory, Gate Gourmet, Hafnia og senest OW Bunker, som egentlig er 

bedrageri- og svindelsager. Men fælles for dem alle er netop, at skandalerne er sket på bag-

grund af mangelfuld risikostyrings- og Corporate Governance politikkers håndhævelse. Dvs. 

et mixet resultat af fejl i interne kontroller, processer og systemer samt en overvejende ten-

dens til ledelsens tilsidesættelse eller ’override’ af kontroller. Der findes utallige danske og in-

ternationale erhvervsskandaler, som alle er kendetegnet ved netop en eller anden grad af bri-

stet risikostyring – eller bestyrelsens tilsyn med ledelsen og ignorering af whistleblowers. Ud-

viklingen i Risk Management har og er netop også drevet af de erfaringer, som de mange er-

hvervsskandaler har ført med sig. Som Michael Power skriver i sin bog: ”More and better con-

trol and risk management systems are demanded in the wake of scandals and failure as an 

’administrative fix’ which intensifies the need to make such systems auditable.”42. Med det 

mener han netop, at et effektivt risikostyringssystem også bør være reviderbart, da kun dette 

                                                   
42 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 52 
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kan muliggøre en kontrol fra 3. mand omkring effektiviteten og håndhævelsen af et selskabs 

Risk Management. Revision af risikostyringen skaber nemlig en sikkerhed for offentlighedens 

interessenter. Revisors rolle vil blive berørt mere dybdegående i de efterfølgende kapitler. 

Der skal i denne opgave ikke ske sammenligning med betegnelsen ORM for finansielle institu-

tioner; begrebet skal kun i denne opgave forstås som risikostyring af interne processer og sy-

stemer i almene virksomheder. Der fokuseres heller ikke på risikostyring vedr. finansielle in-

strumenter i opgaven, mens det dog anerkendes, at de spiller en væsentlig rolle i større orga-

nisationers finansielle risikostyring. Med det sagt skal det dog klart påpeges, at bl.a. fejlagtig 

risikostyring ledte til at den amerikanske storbank Lehman Brothers i 2008 krakkede og star-

tede en økonomisk krise verden over43. Det er netop derfor, at bankerne i dag er blevet pålagt 

en række krav omkring risikostyring, som ’normale’ virksomheder ikke er pålagt. Disse krav 

vil ikke blive behandlet dybdegående, da der i opgaven forsøges at behandle almen risikosty-

ring for en almen organisation – og ikke specifikt finansielle institutioner.    

2.3.3 Legal Risk Management 

Under både strategisk og finansiel risikostyring er der sammenhæng til begrebet Legal Risk 

Management. For alle strategiske beslutninger skal tages i overensstemmelse med gældende 

vejledninger og lovreguleringer. I næsten alle større selskaber er både interne såvel som eks-

terne jurister og advokater involveret i de daglige strategiske beslutninger. Nogle love giver 

nemlig plads til en mere blød og åben fortolkning, hvilket gør det muligt at spekulere i Legal 

Risk Management. Dette gælder både inden for markedsføring, produktudvikling, finansiel 

rapportering osv. Næsten alle større organisationer har verserende retssager og tvister. Disse 

håndteres også som andre typer risici – nemlig ud fra muligt udfald og potentielle økonomi-

ske indvirkning på et selskab. Legal Risk Management er i store træk blot en direkte forlænget 

arm af de allerede nævnte typer inden for risikostyring. Det er dog en ekstremt vigtig del at 

have styr på. For eksempel ift. de skandaler og katastrofer som tidligere er nævnt, hvilke både 

har udløst og kan udløse kæmpe bøde sanktioner til selskaber. Nogle kan have en one-time 

effekt, mens andre kan have en akkumulerende økonomisk effekt. Legal Risk Management er 

herfor også en væsentlig faktor, at inddrage i både strategisk og finansiel risikostyring.  

                                                   
43 http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp 
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For at forstå, hvorfor risiko netop er blevet et så poppet begreb i dag, er det værd at se på vo-

res samfunds historie i tillæg til de erhvervsskandaler, som har været en stor del af pressen i 

gennem tiden. Det vil det næste afsnit behandle dybere. 

2.3.4 Samfundets udvikling til ”Risikosamfundet”  

Som før nævnt er risiko blevet et udbredt begreb, der kan ses i et utal af sammenhænge. Ordet 

risiko har grundlæggende samme betydning, men kan forstås på flere måder afhængig af kon-

tekst. Risiko er oftest lig med sandsynlighed x konsekvens44. De fleste mennesker kender til 

ord som kreditrisiko, forsikringsrisiko, helbreds-/sundhedsrisiko, terrorrisiko og mange flere. 

Vi lever i dag i et samfund, som er fokuseret på risici i alt, hvad vi siger og gør; vi lever i ”en 

samfundsepoke, hvor individer, virksomheder og samfundsinstitutioner handler ud fra risiko-

kalkulation og minimering af risiko”45. Risikosamfund som begreb blev først rigtigt introduce-

ret i 1970-80’erne af den tyske sociolog Ulrich Beck og er i dag blevet yderligere udbygget og 

fortolket af Niklas Luhmann som en del af hans teorier om modernitet, systemer og organisa-

tioner46.  

Vi møder risici alle steder. Det er blevet så stor en del af os, at vi vil gøre alt, hvad der står i 

vores magt i jagten på at mindske risici omkring os. Mange overskrifter i pressen er fokuseret 

omkring en eller anden type af risiko. De mest genkendelige er nok populærpressen, som BT 

og Ekstra Bladet, som elsker forsidestof med ordlyden: ”Sådan mindsker du risikoen for 

kræft” eller ”Se de 10 faktorer, som øger din risiko for hjerte-kar sygdomme”. Listen er selv-

følgelig uendelig. Da vi mennesker er drevet af vores naturlige overlevelsesinstinkter er det 

årsagen til, at sådanne overskrifter interesserer størstedelen af os så gevaldigt. Vi mennesker 

har altid haft en trang, et naturligt behov i form af vores instinkter, som gør at vi forsøger at 

navigere uden om risici for vores overlevelse. Vi forsøger ud fra alle vores handlinger at mind-

ske den oplevede mulighed for, og konsekvens af, de risici vi møder i dagligdagen.  Betyder 

det, at vi er så fokuserede på at navigere uden om risici, at vi helt glemmer eller ubevidst hin-

drer os selv i at se de mange muligheder, som lurer i vores moderne samfund? Det spørgsmål 

kan man stille alle private individer såvel som større private og offentlige organisationer. For 

                                                   
44 http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Teknologi/Teknologiens_terminologi/risiko 
45 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Samfund/risikosamfund 
46 http://www.leksikon.org/art.php?n=3602  

http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Teknologi/Teknologiens_terminologi/risiko
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ser man nøgternt på risiko, så er det en størrelse, som ikke blot er negativ, men ligeledes kan 

være positiv. Det kan bl.a. ses i forsikringsselskabers daglige virke – de bruger risiko som en 

faktor for at tjene ekstra penge. Et andet relevant eksempel er ligeledes aktive aktieinvestorer, 

som ligeledes ser en forhøjet risiko med tilsvarende mulighed for forhøjet afkast. Det at tage 

store risici er altid forbundet med en usikkerhed. Men kommer man ’over’ eller ’igennem’ 

denne usikkerhed venter der, som oftest, et afkast så stort, så det som minimum modsvarer, 

eller overgår den risiko, som i første instans blev taget. Budskabet ved dette skal blot være, at 

der ved enhver investering eller strategisk tiltag, er forbundet en risiko. Risikoen består som 

oftest i et økonomisk tab, som hele Risk Management processen forsøger at simulere og esti-

mere effekten af. Først når effekten kan måles pålideligt, vil man kunne implementere effekti-

ve risikostyringssystemer i forsøget på at minimere identificerede risici.   

Risikosamfundet er yderligere blevet intensiveret af flere internationale politiske, såvel som 

erhvervsmæssige, katastrofer og skandaler siden begrebets fødsel tilbage i 1970-80’erne. Ka-

tastrofer som 9/11 og Tjernobyl-ulykken m.fl. har bidraget til den ekstreme opfattelse af risici 

i hele samfundet netop pga. den massive effekt, disse katastrofer har haft på hele verdensbil-

ledet politisk, militært, økonomisk osv. Michael Power skriver bl.a., at ”9/11 Comission Re-

port” var 19 uger på New York Times bestseller liste og i mange år er blevet benyttet som ek-

sempel på fejlende organisatorisk risikostyring, da man fejlagtigt ikke havde identificeret de 

nødvendige risici og faresignaler som opløb til katastrofen47. Netop dette viser også, hvor 

bredt begrebet og brugen af risikostyring i praksis er.    

Man kan sige, at den globalisering og udvikling, som især har været drevet af teknologien, li-

geledes har påvirket udviklingen af risikobegreber i alle henseender. Globaliseringen og den 

teknologiske udvikling har givet os nye udfordringer og nye risici, som hele vores samfund or-

ganiserer sig efter. Hvem havde f.eks. troet, at internettet ikke blot ’var en døgnflue’? Og hvem 

havde troet, at cyber-crime og IT relaterede risici var det som kom til at præge starten af det 

2100 århundrede allermest? På samme måde kan man se på den udvikling, det internationale 

samfund har taget i kølvandet på eksempelvis Tjernobyl-ulykken og 9/11. Det har intensiveret 

                                                   
47 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 10 
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fokus på sikkerhed og minimering af risici vedrørende forhold, som for få år siden – i et evolu-

tionært perspektiv – ikke eksisterede.   

Risikosamfundet har samtidig intensiveret behovet og dermed markedet for konsulenter. 

Hvilken virksomhed vil ikke gerne undgå at være den næste forsideskandale i populær-

pressen? Og hvilket konsulenthus med almen økonomisk ansvarlighed og respekt for sig selv 

ønsker ikke at udnytte de muligheder, som ligger i at sælge effektive risikostyringsværktøjer. 

En sælgers tale vil netop fokusere på de mange risici, som er forbundet ved mangelfulde risi-

kostyringsværktøjer. Spørgsmålet er vel egentlig, om risikostyringen organisatorisk kan navi-

gere uden om de væsentligste farer og risici? Eller om risikostyring blot er et desperat forsøg 

på at flygte fra det uundgåelige?  Det vil nok være svært at komme med et entydigt svar på. En 

ting er dog sikkert, og det er, at på trods af den øgede regulering og fokus på Risk Manage-

ment kommer der hele tiden løbende nye typer og former af risici, som skal elimineres. Så er 

der nogen, som allerede nu har den perfekte opskrift på risikostyring? Det vil mange konsu-

lenter nok mene, at de har. Eller venter den næste skandale eller sågar økonomiske krise lige 

rundt om hjørnet? Og vil den næste krise eller skandale være grundet mangelfuld risikosty-

ring, som vi kender i dag eller blot være afledt af en ny type, som igen skaber nye behov for 

virksomheder og nye markeder for konsulenter? Det er meget svært at sige. Men det er dog 

sikkert, at så længe vi eksisterer, vil der hele tiden komme nye typer af risici. I dag er det en 

risiko, at befolkningstallet stiger kraftigt, da man ikke mener at have ressourcer nok til så 

mange mennesker. I 1400 tallet hærgede ’den sorte død’ verden over og dræbte estimeret 40-

50 % af Europas befolkning, hvor man sikkert havde en modsatrettet risiko – nemlig mangel 

på mennesker48. Risici udvikler sig hele tiden lige så længe, vi mennesker og alt omkring os 

gør det.  

2.4 Delkonklusion 2 

Formålet med den moderne risikostyring som planlægningsværktøj i virksomheder er, som 

tidligere nævnt, et ønske om at undgå potentielle negative udfald og deres økonomisk følge-

virkninger. Virksomheder bruger mange kræfter på strategisk og finansiel risikostyring for at 

                                                   
48 

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_f%C3%B8r_Reformationen/den_sorte_d%

C3%B8d 

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_f%C3%B8r_Reformationen/den_sorte_d%C3%B8d
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_f%C3%B8r_Reformationen/den_sorte_d%C3%B8d
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sikre gevinstmaksimering og vækst inden for deres marked/branche. Samtidig forsøger man 

at mindske eller eliminere trusler og svagheder, samt forbedre styrker og udnytte muligheder i 

markedet. Risikostyringens mange facetter gør det til en kontinuerlig opgave at opdatere sin 

Risk Management politik i takt med, at omverdenen udvikler sig økonomisk, politisk, socio-

demografisk såvel som teknologisk m.m. Det vigtige for virksomheders risikostyring er at se 

virksomheden og dens omverden ud fra en holistisk tilgang for at se fænomener som helhed 

frem for sammensatte enkeltdele. For først når man ser tingene som en helhed af afhængige 

variable, vil man pålideligt kunne måle effekten af en risiko.  

Den naturlige risikostyring har umiddelbart udstyret os mennesker med evnen til at tænde og 

slukke for vores fight or flight response for at imitere personlige risici og derigennem vurdere 

mulige udfald og konsekvenser ved forskellige handle- og reaktionsmønstre. Vi har en række 

instinkter, som vi er udstyret med fra naturens side, alle med den fællesnævner at holde os i 

live og sørge for, at vi kan reproducere os selv, såfremt vi er kløgtige og stærke nok. I dag fin-

des der sygehuse og interesseorganisationer, såvel som staten i Danmark, som tager sig af de 

svage. Så det er ikke længere kun den bedst tilpassede, som overlever. Påvirker vores moderne 

samfund så den måde, vi aktivt bruger vores overlevelsesinstinkter? Eller kan vi stadig bruge 

de samme instinkter, som vi blev udstyret med fra naturens side af? Det vil de næste kapitler 

forsøge at finde svaret på via de foretagne analyser.   

3. Den moderne risikostyring – fra teori til praksis 

Det tidligere kapitel har givet en introduktion til, hvad risikostyring er og, hvilke forskellige 

begreber og facetter, som findes inden for området. Sidste kapitel illustrerede selvfølgelig ikke 

en fuldstændig redegørelse for Risk Management, men er fokuseret omkring de typer af risi-

kostyring, som er væsentlige for udarbejdelsen af denne opgave. Dette kapitel vil nu fokusere 

på at analysere, hvorledes den moderne risikostyrings teorier og vejledninger bliver benyttet i 

praksis, og hvor det er relevant, vil der gives eksempler herpå. Der vil i kapitlet være fokus på 

de i praksis benyttede metoder, såvel som de loveregulerede typer af risikostyring. Samtidig 

vil der være fokus på samspillet mellem de forskellige typer og former for risikostyring.  
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3.1 Risikostyring som strategisk analyse- & planlægningsværktøj49 

Når virksomheder skal benytte strategisk risikostyring som planlægningsværktøj, menes der, 

hvorvidt de benytter strategiske hjælpeværktøjer og modeller for at vedligeholde og udvikle 

deres virksomhed, brand mv.  For det er først efter, at ledelsen har formuleret en strategi, 

mission, vision, fremtidige mål osv., at virksomheden kan begynde at værne om disse værdier 

– først derefter bliver det en fast risikostyringsproces. Visionen skal udtrykke den position en 

virksomhed ønsker at opnå i fremtiden. Missionen forsøger at forklare verden, hvorfor virk-

somheden eksisterer. Til sidst sætter virksomheden sig nogle mål for en ønsket fremtidig til-

stand. Herefter kommer strategien på banen. Strategien skal kortlægge de overordnede hand-

linger, som et selskab vil foretage for at kunne opfylde sin mission og de fastlagte mål. Når en 

virksomhed har nået sine mål, kan nye målsætninger formuleres med tilsvarende ny strategi. 

Det er herfor hele processen fra efter den første strategi er lagt, gør at strategisk ledelse i sti-

gende grad er blevet til strategisk risikostyring. Omverdenen udvikler sig med hastige skridt, 

og det skaber konstant nye krav til virksomhederne. Det er herfor vigtigt løbende at følge op 

på, om den ønskede strategi opfylder de milepæle, som man har sat sig for, for at nå sin ende-

lige mission og mål. Det stiller nogle store krav til virksomheder omkring konstant at være ob-

servante på, hvad der sker internt i virksomheden, såvel som eksternt i den generelle og bran-

chespecifikke omverden, de agerer i. Det kræves for både interne og eksterne forhold, som på-

virker virksomheden, at man foretager strategisk planlægning på kort- såvel som lang sigt – 

dvs. eksempelvis 1 hhv. 5 år i praksis. Den strategiske planlægning skal, via de strategiske til-

tag, føre virksomheden fra dens strategiske startposition, til dens ønskede fremtidige strategi-

ske position, ved løbende at evaluere de strategiske tiltags effektivitet på kort sigt for at sikre, 

de opfylder målene på langt sigt. 

I det efterfølgende vil interne og eksterne forhold behandles særskilt for til sidst at kunne 

sammenfattes og se, hvorledes virksomheder i praksis løfter opgaven omkring strategisk le-

delse og risikostyring. Afsnittet vil starte fra makroniveau og løbende bevæge sig ned på mi-

kroniveau. 

                                                   
49 Til at udforme dette afsnit, er inspiration hentet fra Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 4. udga-

ve, 1. oplag, side 65-95 (kapitel 3 Strategisk Analyse). Ved behov for mere dybdegående teori omkring modeller og deres anvendelse mv. 

er der henvist særskilt igennem afsnittet til andre kilder. 
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3.1.1 Scenario planning 50 

Et af de vigtigste strategiske risikostyringsværktøjer er ’scenario planning’. I begrebet skal til-

lægges virksomheders evne til, ud fra strategiske og finansielle analyser, at kunne vurdere og 

sågar måle usikkerheden i omverdenen. Usikkerhed kan have mange skikkelser, men kende-

tegnes bl.a. ved, at man ved scenario planning har en høj kompleksitet involveret i den 

skønsmæssige vurdering af mulige scenarier og disses påvirkning på ens organisation. En god 

og grundig scenario planning er et essentielt strategisk risikostyringsværktøj for virksomhe-

der. Det er tidligere nævnt under afsnit 1.4 Afgræsning og problemformulering, hvilke typiske 

tankemønstre, som er involveret i risikostyring. Men for at kunne benytte scenario planning, 

som det velfungerende strategiske risikostyringsværktøj det er, bør man forenklet set, mini-

mum overveje følgende forhold i tillæg til dem nævnt under afsnit 1.451:  

a) Define and identify the scope: Det omfatter fastsættelse af tidshorisont (1-5 år, 10 

år eller andet) for analysen såvel som hvilke ’objekter’ der er tale om i form af eksem-

pelvis produkter, SBU’er, markeder osv. 

b) Identify key drivers for change: Det kan bl.a. være analyse af de eksterne forhold 

såvel som interessenter, der påvirker ens organisation. Det er vigtigt, at man får identi-

ficeret alle de faktorer, som har den største indflydelse på fremtiden af sin organisation 

og dens eksistens. 

c) Developing scenarios: Det vigtige i denne proces er, at man får udarbejdet en ræk-

ke scenarier fordelt på sandsynligheden for, at de indtræffer. Det vigtige er ikke at kun-

ne spå om fremtiden, men nærmere at bruge processen til at kunne tænke det utænke-

lige og vurdere de usikkerheder, som findes i dag og i fremtiden.  

d) Identifying impacts: Her er det vigtigt, at man ud fra de analyser, som man har fo-

retaget af omverdenen, nu ser på sandsynligheden og sammenholder den med mulige 

påvirkninger på ens organisation. For at kunne vurdere påvirkningen må de interne 

forhold, herunder værdiskabende kontra ikke-værdiskabende aktiviteter, identificeres 

og analyseres for at kunne vurdere den interne modstandsdygtighed og omstillingspa-

rathed over for de identificerede scenarier.    

                                                   
50 E. Henry, Anthony, Understanding Strategic Management, Second Edition, 2011, side 38-48 
51 Johnson, Gerry et. al: Exploring Strategy, Ninth edition, 2011, side 51-54 
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Efter at have foretaget analyse af interne og eksterne forhold kan scenario planning illustreres 

grafisk vha. et X, Y diagram med ’væsentlighed af hændelse i kr.’ ud af den ene akse og ’sand-

synlighed for hændelse indtræffer’ af den anden akse. Det vil gøre det muligt for ledelsen at 

planlægge den strategiske risikostyring ud fra, hvad der er væsentligst og har højeste sandsyn-

lighed. Det er dog samtidig vigtigt at få analyseret og vurderet virksomhedens agilitet og mod-

standsdygtighed overfor mindre sandsynlige hændelser. Som Power skriver: ”The ’projection 

of worst-case scenarios’ has become a new form of risk governance; there is new populism 

which defines the responsible organization as one which leaves ‘no fear unturned’”52. Det er 

vigtigt for virksomheder at være forberedt på selv de værst tænkelige scenarier. F.eks. var der 

nok ikke mange, som så den nylige finanskrise være under opsejling. De virksomheder, som 

ikke havde en god likviditet og lav gældsandel, havde alle svært ved at overleve, da ingen hav-

de foretaget scenario planning ud fra den worst-case, som finanskrisen var. Det resulterede i 

et utal af konkurser for både store og små virksomheder – startende med Lehmann Brothers i 

USA53.   

Til at identificere en virksomheds modstandsdygtighed og agilitet findes der nogle gængse 

strategiske teorier og modeller til at analysere interne og eksterne forhold, som vil blive be-

handlet nedenfor. 

3.1.2 Eksterne forhold 

Når man inden for strategiens verden taler om eksterne forhold kan disse opdeles i flere for-

skellige ’lag’. Yderste lag som værende den generelle omverden efterfulgt af den industrielle- 

og konkurrencemæssige (branche specifikke) omverden. Mange eksterne forhold hidrørende 

den generelle omverden påvirker mange virksomheder politisk og økonomisk; som vi har set 

det i forbindelse med den nylige finanskrise. Herudover er der de individuelt specifikke for-

hold, som varierer for hver enkelt virksomhed afhængig af branche også kaldet den industri-

specifikke omverden kendetegnet ved den konkurrencekraft, som findes inden for det enkelte 

marked, en virksomhed opererer på. Dette kan også kendetegnes som den nære omverden. I 

det efterfølgende vil teori og modeller blive forklaret og relateret til, hvordan de i praksis be-

                                                   
52 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 11 
53 http://www.business.dk/finans/lavine-af-konkurser-tager-fart + http://www.estatistik.dk/historisk_mange_konkurser_i_2010.asp + 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Samfunds%C3%B8konomiske_forhold/Finanskrisen 

http://www.business.dk/finans/lavine-af-konkurser-tager-fart
http://www.estatistik.dk/historisk_mange_konkurser_i_2010.asp
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Samfunds%C3%B8konomiske_forhold/Finanskrisen
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nyttes til strategisk risikostyring af den generelle og konkurrencemæssige omverden. Til at 

analysere den generelle omverden kan benyttes teoretiske modeller som PESTEL, og til at 

analysere den konkurrencemæssige omverden kan Porter’s five forces benyttes. Disse vil blive 

behandlet særskilt nedenfor.  

PESTEL analyse 54 

En PESTEL analyse foretages ved at analysere de generelle forhold, som præger/kendetegner 

udviklingen i samfundet, som videre kan påvirke udviklingen af ens virksomhed på kort- såvel 

som langt sigt. Dvs. alle forhold, som er politiske, økonomiske, sociokulturelle, teknologiske, 

miljømæssige, lovmæssige, etiske osv. Den væsentligste faktor, som har påvirket danske børs-

noterede virksomheder i de senere år, synes at være den finansielle krise. Politiske og lovmæs-

sige forhold påvirker løbende virksomheder med øget regnskabsmæssig regulering og større 

krav til den daglige ledelse om kontrol, men kan samtidig også danne muligheder i form af 

lempelse af lovgivning. Samtidig har den teknologiske udvikling sikret væksten for mange af 

de store virksomheder, vi har i Danmark. F.eks. Mærsk, som pga. teknologiske fremskridt kan 

fragte langt mere gods ved investering i nye skibe med endda lavere brændstofforbrug55. Den 

hastige udvikling, som sker i omverdenen, skaber derfor konstant både nye muligheder og 

trusler. Den økonomiske krise har været en klar trussel for mange virksomheder de senere år. 

Men omvendt kan økonomiske forhold i form af udvikling i realindkomstklasser skabe nye 

muligheder for virksomheders vækst. Store virksomheders etiske ansvarsprofil (CSR) er også 

en væsentlig faktor at administrere som del af hele risikostyringsprocessen. CSR benyttes lige-

ledes som relevant værktøj i markedsføringsprogrammer og -kampagner. CSR profilen er dels 

lovmæssigt reguleret, men ligeledes på mange fronter blot en afledt effekt af det store pres fra 

interessenter. Et af de største pres ligger specielt hos de magtfulde forbrugere. En undersøgel-

se viser, at 64 % af de adspurgte danskere, som medvirkede, klart mener, at det er vigtigt, 

virksomheder viser og tager socialt ansvar56. Samtidig mener 61 % af danskerne i 2012, at ek-

sempelvis skatteoptimering er uetisk, hvis der er tale om danske virksomheder, som forsøger 

                                                   
54 E. Henry, Anthony, Understanding Strategic Management, Second Edition, 2011, side 48-58 + Johnson, Gerry et. al: Exploring Strate-

gy, Ninth edition, 2011, side 50-51 
55 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/301742/maersk_klar_med_foerste_koeb_i_kaempe_milliard-investering.html 
56 http://www.csr.dk/forbrugerne-definerer-god-csr 

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/301742/maersk_klar_med_foerste_koeb_i_kaempe_milliard-investering.html
http://www.csr.dk/forbrugerne-definerer-god-csr
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at minimere deres skattebetaling i Danmark57. Der er derfor en lang række forhold, som im-

plicit og eksplicit skaber muligheder og trusler for virksomheder i den generelle omverden. 

Det vil der være inden for alle de forskellige elementer i en PESTEL analyse. Eksempler på 

forhold (dvs. muligheder og trusler) som i høj grad påvirker danske børsvirksomheder vil kort 

blive behandlet for hver omverdens-faktor nedenfor.  

Political factors  

Der er mange politiske forhold, som kan påvirke virksomheder positivt såvel som negativt. 

For danske børsvirksomheder kan nævnes alle former for politikker i Danmark såvel som in-

den for EU og EU’s medlemslande eller andre former for internationalt samarbejde, som 

OECD m.fl. Generelt, når man referer til politiske makrofaktorer, kan der nævnes eksempelvis 

økonomisk politik, velfærdspolitik, sundhedspolitik m.fl. Alle kan skabe muligheder og trusler 

for dansk erhvervsliv. 

En mulighed for alle danske selskaber er lempelse af den økonomiske skattepolitik. Det er 

nemlig fastlagt, at man vil sænke skatteprocenten for danske virksomheder fra 25 % til 22 % i 

2016.58 

En trussel kan derimod eksempelvis ligge i, at man i Tyskland har fremlagt et lovforslag om 

mindsteløn for alt lønnet arbejde. Det vil kunne true dansk – og europæisk – erhvervslivs 

konkurrenceevne markant, hvis den bliver vedtaget ved lov.59 

Economical factors  

Der kan nævnes et utal af økonomiske faktorer, som kan påvirke danske virksomheder. Som 

vi så det med den nylige finansielle krise, kan der være tale om økonomiske forhold fra andre 

lande. Årsagen hertil skal findes i, at vi lever i et globaliseret samfund, og næsten alle børsno-

terede virksomheder er at finde på det internationale erhvervs- og forbrugermarked. Derfor 

kan udviklinger i hele verden i form af konjunkturer, løn, BNP, renter, valutakurser og meget 

mere påvirke deres aktiviteter.  

                                                   
57 http://www.csr.dk/danskerne-skat-og-csr-h%C3%A6nger-sammen 
58 http://www.revigruppen.dk/SN/2445 
59 http://www.dasp.dk/node/782 

http://www.csr.dk/danskerne-skat-og-csr-h%C3%A6nger-sammen
http://www.revigruppen.dk/SN/2445
http://www.dasp.dk/node/782
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Som et eksempel på en mulighedsskabende faktor kan nævnes lavtlønnede udviklingslande, 

hvorved outsourcing bliver attraktivt for at omkostningseffektivisere. Samtidig skaber udvik-

lingslande muligheder for vækst og derved afsætning, hvis virksomheder vælger at udvide de-

res organisation til nye markeder (markedsudvikle). 

En trussel kan derimod i øjeblikket findes i udviklingen i valutakurser. Den schweiziske cen-

tralbank har netop fjernet kursloftet på schweizerfrancen (CHF), hvilket truer danske, private 

såvel som offentlige organisationer, som eksempelvis har lån eller finansielle instrumenter 

placeret/baseret på/i CHF.60 

Sociologial factors 

På samme måde som de faktorer, der allerede er nævnt, er de sociokulturelle og demografiske 

faktorer ligeledes påvirket af globaliseringen og internationaliseringen af virksomheder. Af 

generelle forhold kan nævnes indkomst- og aldersfordeling, forbrugs- og livsstilsvaner, ud-

dannelsesniveau osv.  

En aktuel mulighed kan være ændringen i forbrugsvaner. Generelt set har der i de seneste 50-

60 år været et stigende privatforbrug i Danmark. Der bruges i dag langt flere penge på ople-

velser og fornøjelser frem for fornødenheder. Samtidig har mange forbrugere internationalt 

fået ensartede forbrugsvaner, som muliggør afsætning til flere konsumenter på det internati-

onale marked. Det skaber herfor muligheder for en lang række virksomheder.61  

En reel trussel for dansk erhvervsliv i de kommende år kan være den demografiske aldersfor-

deling i samfundet. Som JP.dk skriver, er dansk erhvervslivs vigtigste råstofmangel nemlig 

manglen på medarbejdere62. Der vil generelt være færre og/eller svagere mennesker på ar-

                                                   
60 http://www.jyllands-posten.dk/premium/kommentar/bundlinjen/ECE7362816/Her+er+boblen,+der+truer+dansk+%C3%B8konomi/ + 

http://www.business.dk/global/schweizerfranc-eksploderer-efter-centralbanks-beslutning + 

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/297901/18_danske_kommuner_spekulerer_i_schweizerfranc.html 
61 https://www.danskerhverv.dk/MinBranche/handel/Forbrugerpolitik/tendenserogundersoegelser/Sider/Udviklingeniforbruget-

fraoverlevelsetiloverflod.aspx + http://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2001/2001-12-10-50aars-forbrug.aspx 
62 http://www.jyllands-

posten.dk/protected/premium/kommentar/bundlinjen/ECE7556256/Dansk+erhvervslivs+vigtigste+r%C3%A5stofmangel%3A+Medarbej

dere/ 

http://www.jyllands-posten.dk/premium/kommentar/bundlinjen/ECE7362816/Her+er+boblen,+der+truer+dansk+%C3%B8konomi/
http://www.business.dk/global/schweizerfranc-eksploderer-efter-centralbanks-beslutning
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/297901/18_danske_kommuner_spekulerer_i_schweizerfranc.html
https://www.danskerhverv.dk/MinBranche/handel/Forbrugerpolitik/tendenserogundersoegelser/Sider/Udviklingeniforbruget-fraoverlevelsetiloverflod.aspx
https://www.danskerhverv.dk/MinBranche/handel/Forbrugerpolitik/tendenserogundersoegelser/Sider/Udviklingeniforbruget-fraoverlevelsetiloverflod.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2001/2001-12-10-50aars-forbrug.aspx
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/kommentar/bundlinjen/ECE7556256/Dansk+erhvervslivs+vigtigste+r%C3%A5stofmangel%3A+Medarbejdere/
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/kommentar/bundlinjen/ECE7556256/Dansk+erhvervslivs+vigtigste+r%C3%A5stofmangel%3A+Medarbejdere/
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/kommentar/bundlinjen/ECE7556256/Dansk+erhvervslivs+vigtigste+r%C3%A5stofmangel%3A+Medarbejdere/
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bejdsmarkedet i fremtiden. Det viser bl.a. også Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning 

i, når man ser på den forventede aldersfordeling i samfundet63.   

Technological factors 

Den teknologiske udvikling præger alle virksomheder i hele verden og er en væsentlig faktor 

for alle eksisterende virksomheders vækst- og udviklingsmuligheder. Der er dog ingen medal-

je uden en bagside. Truslerne vælter ligeledes frem i kølvandet på den teknologiske udvikling. 

Af generelle teknologiske forhold kan nævnes udvikling i produktions- og informationstekno-

logier ligeså vel som forskningsressourcer osv.  

Der findes et hav af teknologiske muligheder for virksomheder. Ud over de, som allerede er 

nævnt, er der muligheder forbundet med den i høj grad teknologisk drevne globalisering. 

Virksomheder kan med den stigende interesse for kontrol og samfundsansvar udnytte de tek-

nologiske fremskridt til deres fordel. Det vil både sikre mulighed for intern optimering og po-

tentiale for effektiv måling og markedsføring af socialt ansvar. Et relevant praktisk eksempel 

kan illustreres ved at se på Novo Nordisk og deres afrapportering af CSR og risikostyringsele-

menter med påtegning fra revisor. De afrapporterer på interne kontrollers effektivitet64. Sam-

tidig har teknologien gjort det muligt for Novo Nordisk at måle effekten og værdien af deres 

CSR i Kina65.  

En af de største trusler, som teknologien har bragt med sig for ikke blot private virksomheder 

i Danmark, men alle organisationer i verden, er truslen fra ’cyber-crime’. Alle nulevende virk-

somheder har i dag størstedelen af alle deres primære, såvel som sekundære aktiviteter base-

ret på IT. Det giver stigende trusler for, at hackere kan tilgå fortrolige og personlige oplysnin-

ger og informationer. Det kan både være omkring virksomheder eller privatpersoner. Der er et 

stigende antal eksempler på, at sådanne trusler er blevet effektueret som angreb på virksom-

heder.66 

                                                   
63 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/befolkningsfremskrivning.aspx?tab=nog 
64 http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html 
65 http://www.csr.dk/v%C3%A6rdien-af-csr-initiativer-kan-m%C3%A5les 
66 http://www.business.dk/oekonomi/spionage-truer-danske-virksomheder 

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/befolkningsfremskrivning.aspx?tab=nog
http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html
http://www.csr.dk/v%C3%A6rdien-af-csr-initiativer-kan-m%C3%A5les
http://www.business.dk/oekonomi/spionage-truer-danske-virksomheder
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Environmental and ethical factors 

Mange miljømæssige og etiske forhold er i virksomhedernes søgelys. Grunden herfor skal bl.a. 

findes i den massive pressedækning af emner som eksempelvis ’Global Opvarmning’, sager 

om brug af børnearbejde i udviklingslande m.fl. har fået de senere år. Det har skabt et skærpet 

fokus for alle virksomhedens interessenter. Som tidligere nævnt følger der et stort ansvar med 

at være en magtfuld spiller i et nationalt eller internationalt netværk af erhvervsvirksomheder. 

Der findes endnu ikke nogen egentlig standardiseret lovgivning for afrapportering af de for-

skellige ’Key Point Indicators’ (KPI’er) inden for de mange grene af CSR ud over de indlysende 

forhold, som bliver behandlet yderligere i kapitel 4. Det kan både skabe muligheder for inno-

vative og ressourcestærke virksomheder, ligesom det kan være en trussel for virksomheder 

med svage kompetencer, da det kan hindrer dem i effektivt at kunne implementere måling og 

værdifuld afrapportering af deres sociale ansvar. Der kan derfor både være tale om mulighe-

der og trusler forbundet med den stigende interesse hos interessenterne. De virksomheder, 

som er first-movers, har ligeledes en klar fordel i at kunne medvirke til at præge de formo-

dentligt fremtidige standarder inden for måling og afrapportering af CSR. Det kan være en 

stor svaghed for andre virksomheder, som i deres naturlige virke måske netop bruger mange 

af de ’knappe ressourcer’ (fossile brændstoffer mv.) i deres daglige drift af virksomhed. Det 

kræver nemlig tung kapital for mange af disse at omstrukturer hele måden, de driver forret-

ning på. Herunder kan bl.a. nævnes danske Mærsk, som er meget afhængig af brugen af fossi-

le brændstoffer, men som anvist tidligere, selvfølgelig løbende forsøger at effektivisere deres 

måde at fragte varer på, så de i fremtiden bliver mere energi- og miljørigtige. Men præcis for 

en sådan type virksomhed er der så store omkostninger forbundet med nye anlægsinvesterin-

ger, at det langt fra er et problem, som kan løses ’over-night’, og endda måske heller ikke som 

del af en politisk stadfæstet 2020-plan, hvor Danmark og danske virksomheder skal være ver-

densforbillede inden for miljøansvar.  

Legal factors 

Lovgivningsmæssige forhold hænger naturligt sammen med politiske forhold. Der er en meget 

blød nærmest usynlig overgang mellem de to makrofaktorer.  Under lovgivningsmæssige for-

hold kan derfor nævnes mange af de samme faktorer, som er nævnt under politiske forhold. 
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Af lovgivningsspecifikke forhold kan dog som eksempel nævnes selskabs- og konkurrencelov-

givning, som har stor betydning for virksomheder i alle lande.   

En mulighed for virksomheder kan samtidig ligge i lempelse eller opdatering af love. Her er 

den mest åbenlyse den allerede nævnte skattelempelse for danske virksomheder. En anden 

mulighed kunne være en mere klar og ensrettet lovgivning omkring CSR, som kunne sikre en 

ensartet rapportering og sammenligning af virksomheder. På samme måde vil en lov kunne 

fungere som en ’opskrift’ for implementering af CSR i de mindre ressourcestærke virksomhe-

ders rapportering. Omvendt kan det samme være en trussel for andre typer virksomheder. 

Her kan nævnes det nylige EU-direktiv omkring CSR rapportering for større selskaber i EU 

(herunder også danske selskaber med over 500 ansatte).67 

En trussel for mange virksomheder ses bl.a. i form af den skærpede regulering af afrapporte-

ring omkring Corporate Governance, Risikostyring, CSR og effektivt intern kontrolsystem 

m.fl. Det kan være en organisatorisk ressourcekrævende opgave at få implementeret nye lov-

reguleringer i større organisationer. Samtidig besværliggøres processen yderligere, såfremt 

virksomhederne ikke mener, det er en værdiskabende aktivitet. Et eksempel kan ses i en rap-

port fra PwC omkring den finansielle sektor (banker). Der i forlængelse af den globale øko-

nomiske krise nu er truet af overdreven lovgivning om bl.a. krav om kontrol og andet68. Det 

kan ligeledes skabe yderligere bremseklodser for et økonomisk opsving, da de ikke har de for-

nødne ressourcer til at kunne skabe fornuftige udlånsvilkår for deres kunder – privatpersoner 

og erhvervslivet. En anden trussel for en lang række danske virksomheder – dog børsnoterede 

virksomheder i mindre omfang – kan være lovforslaget om ændring i årsregnskabsloven, hvil-

ket kan stille nye og skærpede krav til virksomheder ligeså vel som lempelse69. 

Der findes en lang liste andre makrofaktorer, som kan påvirke danske børsvirksomheder. Dog 

er nogle af de væsentligste blevet berørt i de tidligere afsnit. Efter de generelle omverdens ma-

krofaktorer er analyseret til brug for scenario planning, er næste skridt at zoome længere ind 

mod virksomhedens nære omverden også kaldet konkurrencemæssige omverden; dvs. den 

                                                   
67 http://corporategovernance.dk/nyheder/793399 + http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-291_en.htm 
68 http://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/bankerne-truet-overdreven-lovgivning.jhtml 
69 https://erhvervsstyrelsen.dk/aendring-af-aarsregnskabsloven-2015 

http://corporategovernance.dk/nyheder/793399
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-291_en.htm
http://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/bankerne-truet-overdreven-lovgivning.jhtml
https://erhvervsstyrelsen.dk/aendring-af-aarsregnskabsloven-2015
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industri- og branchespecifikke omverden, som drives af de samlede konkurrencekræfter i et 

marked. Derfor vil analysen af disse forhold blive behandlet i det efterfølgende afsnit.   

Porter’s five forces 70 

Det vigtige ved brug af Porter’s five forces er, at man fra start af får defineret, hvilken industri 

eller branche, man vil analysere. Her bør man tage udgangspunkt i en specifik case-

virksomhed og definere, hvilken branche/industri den konkurrerer i. Forholdene og de fakto-

rer, som driver konkurrencekraften, er nemlig industri- og branchespecifikke. Der er dog ikke 

valgt nogen case-virksomhed i dette afsnits behandling af emnet. Dog er det en let tilgængelig 

model, som nemt kan anvendes i praksis for at få skabt en systematisk analytisk tilgang og 

overblik over en/et branche/marked. Porter’s teori om konkurrencekraften i et marked er som 

navnet antyder styret af fem kræfter. De fem konkurrencekræfters generelle styringselementer 

vil blive behandlet særskilt i det efterfølgende under dette afsnit. 

Rivalisering mellem eksisterende udbydere 

Denne konkurrencekræfts intensitet er specielt drevet og påvirket af rentabiliteten i branchen, 

herunder kan nævnes følgende faktorer:  

 Industriens vækstrate 

 Branchekoncentration 

 Graden af differentiering og skifteomkostninger 

 Stordriftsfordele og faste omkostninger 

 Udgangsbarrierer og overskudskapacitet 

Truslen fra nye udbydere 

Denne konkurrencekræfts intensitet er specielt drevet og påvirket af industriens adgangsbar-

rierer, herunder kan nævnes følgende faktorer:  

 Kapitalkrav 

 Overskudsgrad (graden af overnormalt overskud) 

 Stordriftsfordele og know-how 

                                                   
70 E. Henry, Anthony, Understanding Strategic Management, Second Edition, 2011, side 66-84 
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 First mover advantage, brand og image 

 Adgang til distributionskanaler og aftaler 

 Juridiske barrierer (eks. Patenter) 

Truslen fra substitutter 

Denne konkurrencekræfts intensitet er specielt drevet og påvirket af industriens mulighed for 

at udnytte tilsvarende behov hos slutbrugeren af et produkt, herunder kan nævnes følgende 

faktorer:  

 Den relative pris fra substituerende produkter 

 Skifteomkostninger samt graden af mulighed for substituering 

 Nye produkter og teknologier 

Købernes forhandlingsstyrke 

Denne konkurrencekræfts intensitet er specielt drevet og påvirket af følgende faktorer:  

 Prisfølsomhed 

 Relativ forhandlingsstyrke (kundens størrelse kontra betydningen for virksomhedens 

salg, lige så vel som truslen fra substitutter) 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Denne konkurrencekræfts intensitet er specielt drevet og påvirket af følgende faktorer: 

 Relativ forhandlingsstyrke (leverandørens størrelse ift. antal leverandører en virksom-

hed benytter, lige så vel som truslen fra substitutter og det generelle behov hos virk-

somheden ift. udbud i markedet) 

 Graden og typen af strategisk samarbejde (eks. Strategisk alliance, rammeaftaler eller 

muligheder for forlæns integration) 

For alle disse konkurrencekræfter kan en mere detaljeret gennemgang og beskrivelse af de 

kritiske faktorer foretages. Da der ikke er tale om en case-virksomhed med relevante praktiske 

eksempler, synes den umiddelbare gennemgang at være fyldestgørende for opgavens formål.  
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Kritikere af Porter’s five forces mener ikke, at markedskræfterne alene er styret af trusler, men 

derimod også muligheder ved samarbejde. Samtidig mener nogle, at modellen ikke effektivt 

tager højde for truslen/muligheden fra komplementære produkter. Kritikerne synes at have 

ret i manglen af denne ’sjette konkurrencekraft’. Personligt er jeg dog af den overbevisning, at 

modellerne, i en mere frit inspireret fortolkning, i praksis kan benyttes, såfremt man mixer 

den med øvrige strategiske og økonomiske forståelseselementer. For gør man det, vil jeg me-

ne, at man effektivt kan foretage en analyse af de markedskræfter, som præger ens branche 

eller industri uden at benytte modellen stringent. 

Men selvfølgelig er det ikke kun virksomheders eksterne forhold, som skal analyseres ved 

brug af scenario planning. Verden er som sagt i konstant forandring, og vi har tidligere været 

inde på den stigende magt, som ligger hos de mange interessenter i en virksomhed. Det er 

herfor essentielt også at se indad i en organisation for at kunne tage de bedste strategiske be-

slutninger ud fra de styrker og svagheder, man besidder. Derfor skal vi nu se på de interne 

forhold, som påvirker virksomheders strategiske risikostyring.  

3.1.3 Interne forhold 

Når vi bruger termonologien interne forhold inden for strategi henføres der til alle de forhold, 

som virksomheden selv har kontrol over. Det vil sige alle de interne processer, systemer osv., 

som en virksomhed direkte kan ændre. De interne forhold kan være påvirket af mange fakto-

rer. Det kan eksempelvis være organisationsopdeling, fysisk lokation af virksomhedens pri-

mær- og sekundær aktiviteter, lønninger, produktionsmetoder etc. Generelt set benyttes der 

finansielle nøgletal til at vurdere/måle værdien og værdiskabelsen af de mange interne for-

hold. Til brug for den strategiske analyse af disse forhold findes der Porter’s værdikædeanaly-

se, som vil blive behandlet nedenfor. 

Værdikædeanalyse71 

For at kunne vurdere de interne processer og deres væsentlighed behøver man i tillæg til fi-

nansielle måltal at analysere de værdiskabende aktiviteter, en virksomhed besidder. Dette vil 

ligeledes kortlægge de aktiviteter, som skaber mindre eller ingen værdi. Kort sagt handler det 

om at identificere en virksomheds styrker og svagheder. Først når man har erkendt og fastlagt 
                                                   
71 E. Henry, Anthony, Understanding Strategic Management, Second Edition, 2011, side 107-121 
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disse kan man udarbejde strategiske tiltag og handlingsplaner (eksempelvis strategiske inve-

steringer, strategiske alliancer og meget mere). Helt essentielt er det, at virksomheder i prak-

sis foretager en værdikædeanalyse for alle relevante afdelinger, forretningsområder o. lign. 

Her er Porter’s værdikædeanalyse særligt anvendelig. Det er ikke forventeligt, at virksomhe-

der benytter modellen stringent. Men som det gælder næsten alle strategiske teorimodeller, er 

det selve tankemønsteret bag ved modellen, som i praksis er anvendt – modellerne er netop 

blevet udarbejdet af Porter i et forsøg på at organisere og grafisk illustrere de strategiske be-

slutningsprocesser, som historisk har præget virksomheders praksis. Værdikædeanalysen kan 

dog benyttes til at analysere de aktiviteter, som i en organisation skaber den største værdi for 

kunden. Det gør man ved at se på, hvordan alle aktiviteter i organisationen strategisk kan 

sammensættes og organiseres, herunder ved at se på, om der med fordel kan outsources ikke-

kerneaktiviteter for at skabe en bedre værdi end den virksomheden selv er i stand til effektivt 

at kunne få ud af en aktivitet. Modellen er opdelt i primær- og sekundær aktiviteter, hvor de 

primære aktiviteter er dem, som direkte er involveret i skabelsen af produktet og de sekundæ-

re støtteaktiviteter, som navnet angiver, skal sikre, at de primære aktiviteter bliver udført ef-

fektivt.  

Tilbage da modellen blev udarbejdet (1980’erne), var støtteaktiviteterne til for at støtte de 

primære aktiviteter og udgjorde en mindre andel af virksomheders samlede drift. Men over-

gangen fra industri- til videnssamfund har bevirket, at der i dag er langt større fokus på støt-

teaktiviteterne. Primære aktiviteter er i højere grad målbare og mulige at værdiansætte, mens 

støtteaktiviteter er langt sværere, da de ofte er usynlige og svære at opgøre i kr./øre. Det er og-

så her, vi skal søge en stor del af den forskel, som vi ser i virksomheders bogførte indre værdi 

og markeds-/kursværdi. Herunder kan nævnes flere andre elementer som brand-værdi mv. 

Alle har de til fælles, at de forsøger at værdiansætte de usynlige aktiver, som ikke er indregnet 

i en balance, såsom know-how, intern oparbejdet goodwill/badwill og meget mere. Med det 

sagt skal det derfor forstås således, at de værdiskabende aktiviteter i en virksomhed har gået 

fra at være overvejende primæraktiviteter (fysiske) til i langt højere grad at være sekundære 

støtteaktiviteter (usynlige). Det vigtigste for værdiskabelsen skal dog stadig findes i det har-

moniske sammenspil mellem alle aktiviteterne i en virksomhed.  
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I praksis findes der utallige eksempler på virksomheder, som led i analyse og vurdering af de-

res værdikæde har foretaget effektiviseringer og optimeringer for at skabe bedre værdi for 

kunden. En af de mest populære måder for danske børsvirksomheder at optimere værdikæ-

den på i dag, er via outsourcing af primæraktiviteter såsom produktionsanlæg. Men også out-

sourcing af støtteaktiviteter, som eksempelvis bogholderi, indkøbsfunktioner og andet bliver 

foretaget for at omkostningseffektivisere og skabe merværdi for kunden samt selvfølgelig at 

øge profitten. F.eks. har den danske sværvægter og rederigigant Mærsk oprettet en samlet 

indkøbsfunktion (Group Procurement Line), lokaliseret i Mumbai, som står for hele gruppens 

indkøb og forhandling af samarbejdsaftaler med leverandører72. Uden at kunne sige den præ-

cise årsag mellem denne strategiske beslutning og Mærsks markedsværdi, så hersker der dog 

en vis korrelation mellem dette tiltag og markedsværdien af selskabet (værdien på både deres 

A og B aktier er steget med næsten 100 % inden for de seneste 3 år – fra ca. 8.000 kr./aktie til 

ca. 16.000 kr./aktie)73. Andre eksempler på optimering af værdikæden via outsourcing blandt 

de danske børsnoterede virksomheder udgør bl.a. ISS74, TDC75 og mange flere. 

3.1.4 SWOT analyse 

Efter man har foretaget en analyse af en virksomheds generelle og branchespecifikke omver-

den, kan disse præsenteres som trusler og muligheder i en SWOT. Ligeledes kan værdikæde-

analysen sammenfattes i en SWOT som virksomhedens styrker og svagheder. En SWOT ana-

lyse skal herfor danne et overblik over den foretagne analyse og fungere som en tabelformet 

konklusion af de identificerede forhold via de interne og eksterne analyser. Men det er ikke 

blot tilstrækkeligt at identificere alle disse forhold. Det vigtige ved at foretage disse analyser er 

netop, at de kan bruges som input i scenarie planlægning og andre strategiske evaluerings-

værktøjer, som vil blive behandlet i det efterfølgende.  

                                                   
72 http://ing.dk/artikel/ap-moller-maersk-styrer-sin-e-sourcing-fra-mumbai-117722 + Andersen, Finn Rolighed et. al., International Mar-

kedsføring, 4. udgave, 2. oplag, 2012, Trojka/Gads Forlag A/S, side 46 
73 http://borsen.dk/vaerktoejer/virksomhedsside/isin/wljkhkgfbeWkt/ap_moeller_maersk_a.html + 

http://borsen.dk/vaerktoejer/virksomhedsside/isin/qXZWbWadhdjkv/ap_moeller_maersk_b.html 
74 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/91051/artikel.html?hl=b3V0c291cmNlcg,, 
75 

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/288088/analytiker_om_800_ansattes_exit_ingen_hellige_koeer_i_tdc.html?hl=b3V0c291

cmNlcg 

http://ing.dk/artikel/ap-moller-maersk-styrer-sin-e-sourcing-fra-mumbai-117722
http://borsen.dk/vaerktoejer/virksomhedsside/isin/wljkhkgfbeWkt/ap_moeller_maersk_a.html
http://borsen.dk/vaerktoejer/virksomhedsside/isin/qXZWbWadhdjkv/ap_moeller_maersk_b.html
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/91051/artikel.html?hl=b3V0c291cmNlcg
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/288088/analytiker_om_800_ansattes_exit_ingen_hellige_koeer_i_tdc.html?hl=b3V0c291cmNlcg
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/288088/analytiker_om_800_ansattes_exit_ingen_hellige_koeer_i_tdc.html?hl=b3V0c291cmNlcg
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Strategiske evalueringsværktøjer 

Efter at have foretaget en fyldestgørende analyse af interne og eksterne forhold vha. en SWOT 

analyse kan forholdenes sammenspil vurderes ved brug af forskellige teoretiske modeller, som 

ved en mere pragmatisk tilgang også kan benyttes mindre stringent i praksis. I tillæg til scena-

rieplanlægningen er det vigtigt for virksomheder at etablere vækst- og konkurrencestrategier 

for de forskellige scenarier. Her kan benyttes hhv. Igor Ansoff’s vækstmatrice76 samt Porter’s 

konkurrencestrategier77. Det gælder generelt set for virksomheder, at man skal benytte sine 

styrker til at undgå trusler og benytte muligheder til at mindske sine svagheder. De strategiske 

tiltag og beslutninger, som tages i forbindelse med det analytiske arbejde, skal ligeledes være 

SAFe for en virksomhed, som står for Suitability, Acceptability og Feasibility78. Det efterføl-

gende vil kort belyse, hvilke forhold, der bør tages stilling til i den strategiske evalueringspro-

ces ved brug af SAFe.  

Suitability 

Når vi taler om suitability af strategiske tiltag og beslutninger, menes der egnetheden af disse 

for en virksomhed. Når egnetheden skal vurderes, bør man se på sin virksomheds strategiske 

position og vurdere de kritiske succesfaktorer, som kendetegner denne. Det kan gøres ved at 

rangere mulige strategier ift., hvorledes den eller de er egnede ift. de interne og eksterne ana-

lyser. Dernæst bør man screene igennem scenarier herunder specielt de, hvorpå de strategiske 

beslutninger bliver foretaget på baggrund af høj usikkerhed. Herudover bør man analysere 

konkurrencemæssige fordele for ens organisations strategi. Det kan gøres ved hjælp af beslut-

ningstræer og livscyklus analyser for industrien, ens porteføljer mv.  

Acceptability 

Ved acceptability forstås, hvorvidt den/de forventede præstationer lever op til interessenter-

nes forventninger. Det kan analyseres ved brug af 3 R’er – nemlig Risk, Return og Reaction to 

stakeholders.  

                                                   
76 E. Henry, Anthony, Understanding Strategic Management, Second Edition, 2011, side 227-242 
77 E. Henry, Anthony, Understanding Strategic Management, Second Edition, 2011, side 192-205 
78 Til hele behandlingen af SAFe I opgaven er følgende kilde benyttet: Johnson, Gerry et. al: Exploring Strategy, Ninth edition, 2011, side 

363-389 
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Risk er den usikkerhed, der naturligt er forbundet med strategisk planlægning i, hvorvidt en 

strategis egentlige resultateffekt kan forudsiges. Til denne usikkerhed kan benyttes værktøjer 

som sensitivitetsanalyser, nøgletal og/eller break-even analyser. 

Return er de finansielle fordele, som interessenterne forventer at modtage fra de strategiske 

tiltag. Her kan benyttes finansielle analyser, shareholder value analysis, cost-benefit analyser 

og/eller real-options analyser.  

Reaction to stakeholders: her kan en interessentanalyse foretages til kortlægning af en orga-

nisations politiske agenda og sikre minimering af interessekonflikter mellem de væsentligste 

interessenter. 

Feasibility 

Feasibility skal forstås som, hvorvidt en strategi eller strategiske tiltag kan fungere i praksis. 

Derfor bør man se på, om virksomheden har de interne ressourcer, som kræves for at imple-

mentere de strategiske tiltag effektivt i virksomheden. Dvs., om der er nogle knappe kapacite-

ter i form af eksempelvis finansielle forhold, mangel på medarbejdere eller kvalifikationer. 

3.2 Risikostyring som finansielt planlægningsværktøj 

Vi har nu fået analyseret en stor del af de strategiske processer, som er involveret i begrebet 

Risk Management. Oftest ser vi, at de strategiske risikostyringsværktøjer nævnt i foregående 

afsnit ofte bliver integreret som et led eller en del af et ’Balanced Scorecard’ (BSC). Et BSC gør 

det nemlig muligt for ledelsen at kontrollere de strategiske beslutninger og måle både finan-

sielle ligeså vel som ikke finansielle måltal forbundet med disse beslutninger. Det er bl.a. her 

risikostyring, som finansielt planlægningsværktøj spiller sin rolle. Den skal hjælpe os med at 

måle og kontrollere vores løbende opfyldelse af vores strategiske målsætninger, hvor vi bl.a. 

kan bruge BSC. Mere forenklet skal den finansielle risikostyring hjælpe os med, via kontrol og 

måling, at kunne effektivisere vores værdikæde og værdiskabende aktiviteter og mindske ikke 

værdiskabende dele af vores aktiviteter. Det er specielt på den måde, den finansielle risikosty-

ring fungerer som et måleværktøj for de strategiske og finansielle målsætninger. De væsent-

ligste parametre inden for finansiel risikostyring som interne kontroller mv. vil blive behand-

let i det efterfølgende afsnit.   
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3.2.1 Interne kontroller, processer og forretningsgange 

Vi har tidligere fået berørt, hvorledes samfundet har udviklet sig til at være et ’risikosamfund’. 

Risikosamfundet er kommet i forlængelse af de mange globale katastrofer og internationale 

såvel som nationale erhvervsskandaler. Specifikt, når vi refererer til ORM inden for den finan-

sielle risikostyring, er begrebet ’intern kontrol’ essentielt for forståelsen af hele tankemønste-

ret bag ved denne type risikostyringsproces. Virksomheder har altid haft et ønske om kontrol. 

Dette kan eksempelvis dateres til over 2.000 år før vor tidsregning – ved oprindelsen af det 

dobbelte bogholderi og det generelle ønske om at kunne spore finansielle transaktioner og 

måle dem79. Senere er det dobbelte bogholderi blevet lovreguleret i Danmark via den danske 

’bekendtgørelse af bogføringslov’, som gælder for alle danske virksomheder80.  

Interne kontroller81 

I takt med, at virksomheder vokser sig større og processerne mere komplekse, stiger behovet 

for kontrol. Kontrol med både processer og transaktioner er en nødvendighed for større sel-

skaber for at kunne validere og løbende måle finansielle og ikke finansielle præstationer – og 

ikke mindst mindske risikoen for fejl. Den vigtigste faktor for at kunne etablere et effektivt 

kontrolsystem skal findes i tone-at-the-top, dvs. ledelsens generelle organisatoriske værdisæt. 

Det vil yderligere blive behandlet i afsnit 4.1 Corporate Governance – Reguleret risikostyring 

af ledelsen.  

Vigtige udgivelser, som i praksis benyttes til etablering af et effektivt intern kontrol system, er 

bl.a. COSO’s begrebsramme ’Internal Control – Integrated Framework’82. Netop er COSO’s 

begrebsramme anvendelig for næsten alle typer virksomheder, da den systematisk tvinger 

virksomheder til at vurdere de interne processer og generiske risici forbundet med ens aktivi-

teter. Samtidig skal den skabe lettere overblik over kontroller og hvorledes disse effektivt kan 

implementeres i en organisation. Samtidig har det amerikanske regelsæt Sarbanes-Oxley 

(Sarbox/SOX) yderligere radikaliseret intern kontrol terminologien og dets udbredelse. Sar-

box reguleringen omfatter alle amerikanske selskaber noteret på ’New York Stock Exchange’ 

(NYSE) og tilhørende datterselskaber og bevirker, at både revisor og ledelse skal erklære sig 
                                                   
79 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/bogf%C3%B8ring 
80 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=27298 
81 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 48-53 
82 http://www.coso.org/documents/990025P_Executive_Summary_final_may20_e.pdf  

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/bogf%C3%B8ring
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=27298
http://www.coso.org/documents/990025P_Executive_Summary_final_may20_e.pdf
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om effektiviteten af interne kontroller. I Danmark er bl.a. Novo Nordisk underlagt dette regel-

sæt som følge af, at deres amerikanske selskab er listet på NYSE83.  

COSO’s begrebsramme vedrørende intern kontrol blev i 2013 opdateret. Opdateringen inde-

holdt en specificering af flere ting. Herunder opdatering af ændringer i interne kontrolmiljøer 

på baggrund af den udvikling som er undergået hele verden siden 1992 (specielt med fokus på 

IT). På samme måder forsøger den opdaterede begrebsramme at udvide anvendelsen af inter-

ne kontroller til også at dække ikke finansielle data samt en opdateret præcisering af, hvad der 

definerer en effektiv intern kontrol. Ud over andre generelle opdateringer til frameworkets 

anvendelse, er elementerne, som skal analyseres inden implementering af interne kontroller, 

stort set uændrede.  I det store billede går COSO’s IC begrebsramme ud på, at man skal sikre 

korrekt afrapportering og compliance med gældende love og regler. Processen er præsenteret 

ud fra en cube, hvor man for hvert led i virksomheden (dvs. entity-wide, divisionsmæssigt, af-

delingsmæssigt osv.) skal identificere følgende:   

1) The Control Environment – hvilket i grove træk står for en organisations generelle 

etiske værdier og holdninger til at få implementeret effektive interne kontroller. Dvs. 

den generelle tone at the top og code of conduct, samt den generelle måde forretningen 

drives på og, hvilke adfærdsmønstrer en organisation handler efter. 

2) Risk Assesment – her skal virksomheden vurdere de interne og eksterne forhold i 

form af risici, som har den væsentligste mulighed for at indtræffe, og negativt kan på-

virke en organisations målopfyldelse.    

3) Control Activities – her skal virksomheden identificere, hvilke kontroller man kan 

implementere for at minimere de identificerede risici og derigennem sikre en bedre 

mulighed for opfyldelse af de fastsatte målsætninger i organisationen. Det er her speci-

elt vigtigt, at der er funktionsadskillelse i udformningen af kontrollernes design (dvs. 

forskel mellem udførende og reviewende part). 

4) Information and Communication – som står for, at det vigtigste for at få et effek-

tivt internt kontrolmiljø, er deling af information og kommunikation. Dvs. både de for-

skellige risikovurderinger og igangsatte kontrolaktiviteter. Det er her vigtigt, at alle i en 

                                                   
83 http://www.nasdaq.com/symbol/nvo  

http://www.nasdaq.com/symbol/nvo
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organisation forstår vigtigheden af de interne kontrolaktiviteter for at minimere risici i 

en organisation som helhed. På samme måde er det essentielt, at al information deles 

på tværs af de organisatoriske lag for netop at kunne måle den akkumulerede effekt af 

de forskellige risikoanalyser på tværs af organisationen.   

5) Overvågning af aktiviteter – hvilket står for, at et effektivt kontrolmiljø er kende-

tegnet ved kontinuerlig udførsel og kontrol med udførslen. Dvs. også løbende vurderin-

ger af, om design af kontroller kan blive mere effektivt til netop at adressere de speci-

fikke risici, som er identificeret jf. pkt. 2, tilstrækkeligt.  

Ved overvågning af aktiviteter spiller især intern og ekstern revisor en rolle for netop at sikre 

effektiviteten af interne kontroller. Det vil blive behandlet senere i dette afsnit. Men først skal 

vi lige forstå, hvordan behovet for interne kontroller er steget så kraftigt de senere år. En stor 

del af svaret kan nok findes i de elementer, som er beskrevet under kapitel 2 vedr. risikosam-

fundet mv. Behovet for effektive interne kontroller er specielt intensiveret i kølvandet på de 

mange skandaler, som har præget erhvervslivet igennem årene. Derfor ser man stigende ten-

denser til at analysere disse skandalers årsag, hvilket naturligt skaber øget fokus fra offentlige 

instanser. De offentlige instanser bliver herfor tvunget af det demokratiske flertal til at foreta-

ge en type af regulering, som i al væsentlighed kan minimere risikoen for, at samme 

fejl/skandale finder sted igen. Det er langt de fleste borgeres ønske, at sådanne skandaler bør 

undgås, da de kan påvirke så mange mennesker negativt. Der findes dog ikke tilstrækkelige 

offentlige ressourcer til at sikre kontrol med alle større virksomheder i Danmark. Det er her 

behovet for lovmæssige regulering træder i kraft. For når det er blevet et lovmæssigt krav for 

selskaber at skulle tage ansvar og sørge for en effektiv implementering af interne kontroller, 

bliver det muligt at føre kontrol med disse virksomheder ved forespørgsel, gennemgang eller 

analyse. Her spiller ’offentlighedens tillidsrepræsentant’ (ekstern revisor) en væsentlig rolle84. 

Revisorer har til formål at fører kontrol med bl.a. virksomheders finansielle data, som er til 

ekstern rapportering. Danske børsvirksomheders regnskaber skal påføres med en revisorer-

klæring med høj grad af sikkerhed. Det betyder, at de præsenterede finansielle data er korrek-

te i al ’væsentlighed’. Det har medført, at revisionsstrategier løbende er ændret til nu at have 

                                                   
84 Terminologi fra den danske revisorlov, jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 

(https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=117632&exp=1) 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=117632&exp=1
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en mere forretningsorienteret approach, som er baseret på en organisationsspecifik risikovur-

dering. Dvs. man her er skiftet til en mere holistisk tilgang for at vurdere risikoen i de finan-

sielle transaktionselementer. Ekstern revisors rolle omfatter også i mange tilfælde revision og 

kontrol af implementereingen og udførslen af effektive interne kontroller85. Men det er ikke 

umiddelbart ekstern revisor, der spiller den væsentligste rolle som i den forbindelse. Det er 

udelukkende som ekstern sikkerhedsstiller. Intern revisor spiller derimod som udgangspunkt 

en langt vigtigere rolle i store organisationers Risk Management. Det viser bl.a. en global un-

dersøgelse foretaget af PwC (2014)86: Den opfattede værdiskabelse hos virksomheders inte-

ressenter for hhv. ekstern og intern revisor er 2:1. Dvs., at interessenterne mener intern revi-

sion bidrager dobbelt så meget til værdiskabelsen i en virksomhed end ekstern revision. Her-

under specifikt med henblik på den effektive implementering af interne kontroller og risiko-

vurdering forbundet hermed. Derfor skal vi i det efterfølgende afsnit se lidt nærmere på den 

interne og eksterne revisors rolle i den finansielle risikostyring.    

Intern87 og ekstern88 revision 

Fordelen ved den interne revisors arbejde, i modsætning til den eksterne, er, at det er centre-

ret omkring én enkelt virksomhed. Samtidig er intern revision heller ikke ’offentlighedens til-

lidsrepræsentanter’, men nærmere ’selskabets tillidsrepræsentanter’ – herunder oftest mere 

specifikt revisionskomitéens. Intern revision fungerer i langt de fleste tilfælde som bestyrel-

sens og revisionskomiteens forlængede arm og vagthund i kontrollen med ledelses i et sel-

skab. Revisionsudvalg er lovpligtige for finansielle virksomheder og anbefales at etableres for 

alle danske børsnoterede virksomheder, jf. de danske vejledninger og anbefalinger om god 

Selskabsledelse. Forholdene vedrørende god Selskabsledelse vil yderligere blive behandlet og 

kildehenvist i afsnit 4.1 Corporate Governance – Reguleret risikostyring af ledelsen.  

Den interne revisors rolle er netop at fungere som en alsidig sparingspartner med virksomhe-

den i udarbejdelsen og implementeringen af effektive processer og interne kontroller. På 

samme måde er de med til løbende at kontrollere, at de interne kontroller fungerer effektivt i 
                                                   
85 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 42-47 
86 http://www.pwc.dk/da/nyt/revision/state-of-internal-audit-profession-study.jhtml, rapport: 

http://www.pwc.dk/da_DK/dk/nyt/revision/assets/state-of-the-internal-audit-profession.pdf 
87 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 56-60 + http://www.pwc.dk/da_DK/dk/nyt/revision/assets/state-of-

the-internal-audit-profession.pdf 
88 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 152-181 

http://www.pwc.dk/da/nyt/revision/state-of-internal-audit-profession-study.jhtml
http://www.pwc.dk/da_DK/dk/nyt/revision/assets/state-of-the-internal-audit-profession.pdf
http://www.pwc.dk/da_DK/dk/nyt/revision/assets/state-of-the-internal-audit-profession.pdf
http://www.pwc.dk/da_DK/dk/nyt/revision/assets/state-of-the-internal-audit-profession.pdf
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praksis. Dvs., om de tilstrækkeligt afdækker de væsentligste identificerede risici i en virksom-

hed. Intern revisor er således virksomhedens interne kvalitetssikringssystem for deres interne 

risikovurderinger og kontrolmiljø. Dvs. både for selskabers ’top-down’ og ’bottom-up’ risiko-

vurderinger89. I mange virksomheder er der udarbejdet formelle risikostyringspolitikker (for-

retningsgange osv.), som primært benyttes internt og et mindre omfang rapporteres eksternt. 

Intern revisors rolle er i den forbindelse dels at sikre den interne risikostyringspolitik er fyl-

destgørende og samtidig, at den bliver overholdt90. 

Generelt set er omfanget af intern revisors arbejde også væsentligt mere dybdegående end den 

eksterne revisors. Forskellen skal findes i, at intern revisor netop er en specialiseret revisions-

enhed for den enkelte virksomheds interne rapportering, mens den eksterne revisor er den 

egentlige erklæringsgiver – og blot i ’al væsentlighed’ skal sikre sig, at de finansielle data i en 

årsrapport fremstår korrekt. Det kan derfor både opnås med revision af kontroller såvel som 

detailbaserede tests. Så mens den eksterne revisor har sit hovedfokus på resultatet af det fær-

dige årsregnskab og derfor i hovedtræk planlægger sine handlinger efter dette, har den interne 

revisor et langt større fokus på ’mellemregningerne’. Dvs. alle de interne processer og kontrol-

ler, som samlet set skaber de endelige data og derigennem tilsammen styrker virksomhedens 

evne til at kontrollere og måle performance ud fra finansielle data. På samme måde er den in-

terne revisor en måde for virksomheder at spare omkostninger til ekstern revisor på. Årsagen 

til besparelsen skal findes i lønomkostningerne. Intern revisor skal udelukkende have en løn-

omkostning, mens ekstern revisor skal have en mark-up på sine ydelser. Netop dette perspek-

tiv kan måske forklare en stor del af, hvorfor intern revision betragtes som en væsentlig større 

værdiskaber målt ift. cost-benefit. PwC’s undersøgelse viser, at intern revision har 8 centrale 

værdiskabende egenskaber for en virksomhed. De kan i korte træk beskrives som:  

1) Kvalitetssikrer og optimeringssparringspartner  

2) Tilpasser deres handlinger ud fra virksomhedens strategiske mål, herunder mission og 

vision og sikrer overholdelse heraf  

3) Fokus på risici, både ’top-down’ og ’bottom-up’  

                                                   
89 Definition af top-down og bottom-up i denne opgave: 

http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknologi/Teknologiens_terminologi/risiko/risiko_(Risikoanalyse) 
90 http://ledelse.borsen.dk/article/view/518/intern_revisions_rolle_i_risikostyring.html# 

http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknologi/Teknologiens_terminologi/risiko/risiko_(Risikoanalyse)
http://ledelse.borsen.dk/article/view/518/intern_revisions_rolle_i_risikostyring.html
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4) Servicere virksomhedens interessenter i deres kontrol med interne kontroller, proces-

ser osv.  

5) Er talentfulde specialister i den enkelte virksomhed  

6) Sikrer sig, at de teknologiske værktøjer (IT, systemer osv) er compliant med interne, 

såvel som eksterne politikker for at minimere risici i hele organisationen  

7) De er omkostningseffektive og deres værdiskabelse måles ofte vha. en ROI tilgang 

(cost-benefit) som nævnt ovenfor  

8) De tilgodeser organisationens nøgleinteressenter ved at bistå med kontrol og strategisk 

support ved at tilrettelægge deres handlinger ud fra forventningen om deres virke og 

den interne risikostyringspolitik. 

Intern kontrol og den interne revisors arbejde i forbindelse med risikostyring er den moderne 

måde for virksomheders højeste ledelse- og bestyrelsesorganer at udvise en form for samlet 

organisatorisk standard for en virksomheds økonomiske risikostyringsansvar. Dvs. en slags 

udvidet ’Code of Conduct’. Det er måden, hvorpå ledelsen effektivt kan fastsætte ’tone at the 

top’ og benytte interne kontrolsystemer som talerør for deres økonomiske ansvarlighed. Det 

skaber ligeledes den nødvendige organisatoriske ånd. Det bliver nemlig et organisatorisk ud-

tryk, at man i fællesskab får virksomheden til at nå sine målsætninger. Interne kontroller gør 

det blot muligt at måle og kontrollere de enkelte medarbejderes ansvar for opfyldelse af deres 

strategiske del-målsætninger. Den interne revisor er i den sammenhæng et vigtigt talerør for 

bestyrelse og tilsynsråd. De kan netop, via deres daglige arbejde med processer, forklare nød-

vendigheden ved de forskellige kontroller og forretningsgange for alle forskellige lag i en or-

ganisationen - dvs. alt fra den menige medarbejder til de højeste ledelsesorganer. Som man 

siger: ”Tillid er godt. Kontrol er bedre”. Dog er den moderne regulerede, såvel som den ikke 

regulerede, risikostyring en kombination af både tillid og kontrol mellem en virksomheds in-

teressenter.  

Interne kontroller er en måde for virksomheder at kunne foretage kontrol med den finansielle 

risikostyring. Det er dog væsentligt, at virksomheder fører kontrol med alle typer af risikosty-

ring ud fra en holistisk tilgang. Her bliver ERM relevant. ERM skal hjælpe store organisatio-
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ner til at samle hele deres risikoprofil og løbende foretage opfølgning herpå. ERM vil derfor 

blive behandlet i det efterfølgende afsnit.    

3.2.2 ERM91 

Hovedformålet med dette afsnit er, at give et indblik i, hvad ERM er, og hvorledes virksomhe-

der benytter det i praksis. 

Risikostyringen er i dag en så central del af virksomheders strategiske og finansielle planlæg-

ning. Det har medført, at man i flere virksomheder (specielt finansielle) nu tilføjer et ekstra 

ledelsesorgan i form af Chief Risk Officer (CRO)92. Dette kan eksempelvis ses i Danske Bank, 

som i 2015 ansatte en ny CRO93. En CRO er et relativt nyt ledelsesorgan, som netop er dukket 

op i kølvandet på udviklingen til risikosamfund. En CRO fungerer som en CEO’s og CFO’s for-

længede arm til at varetage risikovurderinger på tværs af en organisation både strategisk og 

finansielt. Det er dog ikke mange virksomheder i Danmark, som har udvidet deres ledelsesor-

gan med en CRO. Men CRO’ens oprindelse kan ses som en vigtig milepæl i måden, vi anskuer 

og behandler risici i større organisationer på, men vil ikke blive behandlet yderligere i opga-

ven. 

Når vi bruger begrebet ERM, skal det i praksis egentlig fungere som brobygger mellem den 

strategiske og finansielle risikostyring. Begrebet bliver dog behandlet som en finansiel type af 

risikostyring, da ERM i bund og grund gør den strategiske risikostyring kontrollér- og målbar 

ud fra finansielle elementer såsom interne kontroller mv. Ved implementering af ERM, skal 

man som tidligere nævnt, have en holistisk tilgang til ens organisation og forstå den kontekst, 

den eksisterer i.  For at forstå ERM til fulde skal man vide, at den generelt set har skiftet fra at 

være en beregningsteknisk model til i langt højere grad i dag at være en organisatorisk proces, 

som anskuer ens virksomhed holistisk. ERM er derfor også en del af den måde, en virksom-

hed viser sin organisatorisk økonomiske ansvarlighed på. Mere præcist; ved strategiske og fi-

nansielle analyser at måle virksomhedens ’Value at Risk’ (VaR) 94 og ’Risk Adjusted Return of 

                                                   
91 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 66-100 
92 Power, Michael: Organized Uncertainty, 2007, reprinted 2010, side 82-86 
93 http://www.danskebank.com/da-dk/Presse/nyheder/Presse-og-

selskabsmeddelelser/Selskabsmeddelelse/Koncern/Pages/sm30012015.aspx 
94 http://www.investopedia.com/terms/v/var.asp 

http://www.danskebank.com/da-dk/Presse/nyheder/Presse-og-selskabsmeddelelser/Selskabsmeddelelse/Koncern/Pages/sm30012015.aspx
http://www.danskebank.com/da-dk/Presse/nyheder/Presse-og-selskabsmeddelelser/Selskabsmeddelelse/Koncern/Pages/sm30012015.aspx
http://www.investopedia.com/terms/v/var.asp
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Capital’ (RAROC)95 og sammenfatte disse med elementerne i COSO’s begrebsramme ERM. 

Det sikrer, at man får anskuet virksomheden holistisk ved brug af strategiske analyser blandet 

med finansielle beregningstekniske risikomodeller som VaR og RAROC. Disse metoders an-

vendelighed ift. ERM vil blive behandlet særskilt nedenfor.  

Value at Risk 

VaR er en model, som i store træk har til hensigt at fungere som en organisations måleapparat 

for mulige udfald af scenario planning. Den måler risikoen for en eller flere investeringer in-

den for et givent konfidensinterval. Typisk måles VaR på tre variabler:  

1) Potentielt tab i kr./øre  

2) Sandsynligheden for, at tabet bliver aktuelt  

3) Tidshorisont for måling, og sandsynlighed for tab (kort/lang sigt).  

VaR skal i korte træk måle, hvordan en virksomheds modstandsdygtighed og agilitet er over-

for givne scenarier. Herunder specifikt worst case scenarios eller tilsvarende. Der findes for-

skellige metoder til at opgøre VaR – herunder tre som anses for mest praksis anvendte.  

Metode A - Historisk metode: Den anskuer historiske tab for at projektere disse op for at måle 

mulige fremtidige tab. Dvs. mulige fremtidige tab er baseret på historiske data.  

Metode B – Variansmetoden: Den anskuer ligeledes statistiske analyser, men tillægger her 

flere elementer af dataanalyse i form af gennemsnitligt afkast og standardvarians m.fl.   

Metode C – Monte Carlo Metode: Her udarbejdes en risikomodel, som er tilpasset virksom-

heden for at måle potentielle worst case scenarios. Metoden benytter en række faktorer til at 

forudsige mulige prisudviklinger mv. i det marked, man opererer i. 

I tillæg til VaR findes der RAROC, som kort vil blive behandlet i det efterfølgende. 

Risk Adjusted Return on Capital 

Nøgletallet ’risikojusteret afkast’ skal fungere som rationelt måleapparat for ledelsesbeslut-

ninger. Nøgletallet måler nemlig det afkast, som kan forventes fra en investering, et strategisk 

                                                   
95 http://www.investopedia.com/terms/r/raroc.asp 

http://www.investopedia.com/terms/r/raroc.asp
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tiltag eller andet, justeret for den risiko, som er forbundet med en sådan beslutning. Den fun-

gerer således som storebroren til ’Return on Capital’ (ROC). Teknisk beregnes RAROC ud fra 

fem afhængige faktorer:  

𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =  
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑠𝑠 + 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
 

Revenue er den forventede omsætning, den strategiske investering forventeligt vil generere. 

Expenses er de direkte såvel som indirekte omkostninger forbundet med den strategiske inve-

stering. Expected loss er det forventede gennemsnitlige tab over den periode, den strategiske 

investering strækker sig over (levetiden). Income from capital er kapitalkrav x risikofri rente. 

RAROC kan ligeledes udledes ved brug af VaR som faktor. Ved brug af VaR ser metoden såle-

des ud:  

𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑎𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑘
 

Fælles for de to modeller – VaR og RAROC – er, at de kan hjælpe virksomheder til at måle ri-

sici finansielt. Deres praktiske anvendelighed er vidt udbredt. Men ERM er ikke blot finansiel-

le nøgletal eller risikomodeller. ERM er lige så meget en analytisk metode for ledelsesorganer 

til at vurdere risici samlet for en organisation – også de risici, som måske ikke er målbare eller 

ikke kan tilpasses de nævnte risikomodeller. 

Andre typer finansiel risikoafdækning 

Der findes flere og andre måder, hvorpå en virksomhed kan minimere deres samlede risikoek-

sponering. Her kan bl.a. nævnes optioner96 som metode. Optioner er nemlig yderst anvendt i 

praksis, da de sikrer et selskabs ret, men ikke pligt til at købe/sælge (call/put) et aktiv eller 

andet til en aftalt pris. Der findes f.eks. valutakursoptioner97, aktieoptioner eller andre typer 

optioner for ’aktiver’ med en kursudvikling. Der findes flere relevante eksempler på risikoaf-

dækning ved optioner i praksis, som relaterer sig til de allerede nævnte typer. Det vigtige i ri-

                                                   
96 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Finans/option 
97 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Valutateori_mv./valutaoption 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Finans/option
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Valutateori_mv./valutaoption
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sikostyring er dog at kunne se udover finansielle modellers begrænsninger og fokusere på at 

skabe en helhed i en organisations risikostyring.  

ERM som en holistisk organisatorisk proces 98 

ERM er dog langt mere end de nævnte finansielle modeller. ERM opstod oprindeligt som en 

effekt af ledelsens ønske om at kunne forudsige risici ved at analysere interne og eksterne for-

hold. Det essentielle ved ERM som risikostyringsværktøj er netop måden, hvorpå man forsø-

ger at finde korrelation mellem ens organisation og ens aktivers og aktiviteters potentielt be-

hæftede risici. ERM skal derfor igennem risikostyring sikre strategisk og finansiel målopfyl-

delse. Det er en vejledning til virksomheder om integration af en samlet organisatorisk risiko-

styring, og den sikrer sammenhæng mellem en virksomheds strategiske målsætninger og risi-

kostyring. ERM bliver ofte sammenfattet grafisk i form af et ’risk map’ eller en ’risikomatrice’, 

som viser sandsynlighed for en hændelse og effekt af hændelse (på selskab, interessenter eller 

andet). Det fungerer herfor som et værktøj for den øverste ledelses strategiske beslutninger.  

ERM er således en udvidet og forlænget arm til COSO’s IC Framework. COSO’s ERM 

Framework er overordnet set baseret på en kybernetisk99 systemtankegang; dvs. alle systemer 

interagere sammen i en organisation, hvorfor feedback fra de enkelte processer hver især bli-

ver samlet for at kunne vurdere hele virksomheden som en holistisk enhed. Det betyder sam-

tidig, at ERM prøver at mindske sub-optimering af enkelte dele af en virksomhed og i højere 

grad prøver at se organisationen som en helhed. Dvs. med fælles/samlet disponering for risici 

og muligheder i omverdenen. ERM som proces er kort forklaret i COSO’s executive summary 

og omfatter følgende hovedelementer: 

 Tilpasse risikoappetit/-aversion og strategi – Ledelsen skal vurdere en organi-

sations risikoappetit og evaluere strategiske tiltag, herunder udvikle redskaber til at 

minimere risici.  

 Styrker organisatorisk reaktionen mod risici – Kort sagt, hvorvidt de enkelte 

risikoelementer vil forsøges minimeret, reduceret, fordelt eller accepteret.  

                                                   
98 http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary.pdf 
99 

http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Matematik_og_statistik/Beslutningsteori,_spilteori_og_kybernetik/kyberneti

k 

http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary.pdf
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Matematik_og_statistik/Beslutningsteori,_spilteori_og_kybernetik/kybernetik
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Matematik_og_statistik/Beslutningsteori,_spilteori_og_kybernetik/kybernetik
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 Reducere operationelle overraskelser og mulige tab – Ud fra de risikobasere-

de analyser bliver organisationer bedre udrustet til at reducere overraskelser og mulige 

omkostninger/tab forbundet hermed. 

 Identifikation og styring af tværgående risici i en organisation – ERM gør 

det muligt for virksomheder at identificere og kvantificere tværgående risici i en orga-

nisation herunder påvirkningen af disse risici på enkelte dele og led i organisationen. 

 Udnytter muligheder – Ud fra risikoanalyserne (scenario planning mv.) bliver virk-

somheden i stand til at navigere uden om de væsentligste risici og proaktivt udnytte 

muligheder. 

 Styrkelse af kapitalfordeling – Her allokeres kapitalen ud fra, hvad der er hen-

sigtsmæssigt forbundet med de foretagne risikoanalyser. 

I store træk kan man trække en række sammenligninger mellem COSO’s ERM Framework og 

de interne og eksterne analyser tidligere belyst under den strategiske risikostyring. COSO’s 

ERM Framework indeholder en vurdering af otte organisatoriske fokuspunkter for en virk-

somhed. De otte elementer, som skal vurderes i forbindelse med ERM er, jf. COSO, følgende:  

1. The Internal Environment – Skal forstås som en organisations ’tone at the top’. 

Dvs., hvorledes en organisation vurderer og håndterer risici og risikostyring i praksis. 

Her er der både tale om ledelsesfilosofien, risikoaversion/-appetit, integritet, værdier 

og det miljø en organisation opererer i.  

2. Objective Setting – Ledelsen skal have fastsat en målsætning før, at effekten af po-

tentielle risici kan måles. Målsætningen skal fungere i overensstemmelse med virk-

somhedens strategi, mission og risikoaversion/-appetit. 

3. Event identification – Interne og eksterne forhold, som kan påvirke en organisati-

ons mulighed for at nå sine mål, skal analyseres. Det er vigtigt, at man får identificeret 

både muligheder og trusler og får sammenholdt disse med en organisations strategiske 

målsætninger. 

4. Risk assesment – Risici bliver analyseret i eksempelvis et ’risk map’ ud fra mulighed 

for indtræden og effekt. I analysen er det vigtigt at skelne mellem iboende risici kontra 

andre risici. 
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5. Risk reponse – Her er det op til ledelsen at vurdere de strategiske tiltag – responsen 

– mod de enkelte risici ift. risikoappetit/-aversion, såsom minimering, accept el. andet. 

6. Control activities – Interne kontroller og forretningsgange skal implementeres for 

at sikre effektiv ’risk response’.  

7. Information and communication – Her skal sikres effektiv informationsdeling i 

organisationen. Det skal sikre, at al relevant information omkring risikovurderingen 

bliver kommunikeret til de rette lag igennem hele organisationen; dvs. op, ned, for-

læns, baglæns osv.  

8. Monitoring – Strategiske tiltag overvåges og måles løbende. Såfremt en proces, kon-

trol, forretningsgang eller andet ikke fungere effektivt, skal de hurtigst muligt ændres 

så de ruster virksomheden bedre i deres risikostyring. 

Populært er ERM, også som IC, illustreret i en ’cube’, hvor de otte elementer skal vurdere stra-

tegisk, operationelt, rapporteringsmæssigt og compliancemæssigt for hele organisationen li-

geså vel som underliggende divisioner, SBU’er, datterselskaber mv. Det skal sikrer, at ERM 

bliver integreret i en organisation i overensstemmelse med virksomhedens mission og mål-

sætninger ved effektiv anvendelse af virksomhedens ressourcer og samtidig kunne rapporte-

res pålideligt og overholde gældende love og reguleringer.  

3.3 Delkonklusion 3 

Den moderne risikostyring er i dette kapitel taget fra teori til praksis. Vi har fået berørt den 

strategiske risikostyring og set eksempler på, hvorledes modellerne kan anvendes i praksis. 

Herunder er det væsentlige, at kapitlet har centraliseret sig om at skabe en sammenhæng mel-

lem de forskellige typer af risikostyring. De vigtigste elementer i den strategiske risikostyring 

er egentlig at vurdere de interne og eksterne forhold, som en organisation er disponeret over-

for. Det kan gøres vha. af hhv. Porter’s værdikædeanalyse, five forces og PESTEL-analyse og 

afslutningsvist, kan dette opsamles i en SWOT, hvor strategiske tiltag kan vurderes og tilpas-

ses ud fra SAFe kriterierne. Efterfølgende behandlede vi den finansielle risikostyring, hvor be-

greber som intern kontrol, intern revision og ERM omhyggeligt blev berørt. Finansielle risiko-

vurderingsmodeller som VaR, RAROC og optioner viste sig at have en betydning for virksom-

hedens mulighed for risikoafdækning samt måling af risici og afkast justeret herfor. I den fi-
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nansielle risikostyrings elementære grundidé - vedr. interne kontroller og ERM - kan vi se, at 

der er en række forhold, som går igen fra den strategiske risikostyring ift., at man skal analy-

sere virksomhedens styrker og svagheder sammenholdt med muligheder og trusler i omver-

denen for at kunne implementere kontroller og tage strategiske beslutninger omkring risiko-

afdækning ud fra risikoappetit/-aversion. Hovedelementet, som skal tages med fra dette kapi-

tel, er, at det er altafgørende for en organisation at identificere de nøgleforhold fra den interne 

og eksterne omverden, som tilsammen kan udgøre en risiko eller en mulighed. For hvis risiko-

styring skal fungere effektivt, skal den holistiske tankegang på banen for at sikre sammenspil 

mellem alle organisatoriske lag for effektiv risikoafdækning. Her spiller COSO’s begrebsram-

mer en vigtig rolle i både de indledende analytiske processer samt ved implementering og in-

tegrering af effektiv risikostyring i praksis. Vi har nu fået fastslået, at ERM fungerer som prak-

tisk brobygger mellem den strategiske risikostyring og den finansielle risikostyring. Det er 

herfor vigtigt i forståelsen af, hvorledes teorierne er kommet til udtryk i praksis.   

For danske virksomheder findes der samtidig vejledninger for Corporate Governance, som vil 

blive behandlet i næste afsnit. Det næste kapitel vil samtidig fokusere på, hvorledes risikosty-

ring afrapporteres i praksis og om værdiskabelsen kan måles. 

4. Analyse af afrapportering & måling af værdien af risikostyring i praksis 

Dette kapitel har til formål at kortlægge de reguleringer, der findes for afrapportering af risi-

kostyring inden for dansk såvel som international lovgivning med tilhørende standarder. 

Samtidig vil der i dette kapitel blive foretaget en analyse af de afrapporterede risikostyrings-

forhold i en række selskaber for at se, om der skulle være en sammenhæng mellem graden og 

kompleksiteten af afrapporteret risikostyring og et selskabs merværdi målt ud fra K/I.  

Når risikostyring afrapporteres er det ofte tilføjet, om virksomhederne ønsker at øge deres op-

fattede værdi hos interessenterne. Med interessenter menes der alt fra investorer til kunder, 

medarbejdere og leverandører osv. – dvs. alle som på en eller anden måde har en interesse i 

selskabet og dets virke. Det kan ligeså vel også være interesseorganisationer, som holder øje 

med et selskabs forurening og dermed forsøges tilfredsstillet ud fra eksempelvis et selskabs 

CSR-rapportering.  
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Danske virksomheder, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, er uanset 

størrelse alle omfattet af ÅRL’s bestemmelser for regnskabsklasse D100. Dvs., de skal opfylde 

alle krav for både regnskabsklasse B101 og C102 inkl. de enkelte paragraffer, som specifikt vedr. 

D. Alle børnoterede koncerner skal ligeledes aflægge koncernregnskab efter IFRS jf. EU-

forordning. Ved aflæggelse af årsregnskab efter ÅRL og IFRS gælder det, at der er tale om en 

reguleret afrapportering af risikostyringen for de danske børsnoterede selskaber. Først og 

fremmest har vi de danske vejledninger om god Selskabsledelse. Efterfulgt har vi paragraffer 

fra ÅRL og IFRS, som regulerer risikorapporteringen i årsrapporten. De elementer, som er 

regulerede inden for risikorapportering, vil blive gennemgået særskilt nedenfor. 

4.1 Corporate Governance – Reguleret risikostyring af ledelsen103 

De danske vejledninger om god Selskabsledelse er en såkaldt ’soft law’, som gælder for alle 

danske børsnoterede virksomheder. Ved soft law skal forstås, at vejledninger viser best prac-

tice eksempler på god Selskabsledelse, hvorefter det er op til den enkelte virksomhed – i mere 

eller mindre grad - at vurdere, hvorledes de vil rapportere deres egen vurdering af god Sel-

skabsledelse i årsrapporten. Det gør herfor vejledninger let anvendelige på alle typer af virk-

somheder. Vejledningerne er samtidig baseret på ’følg eller forklar’-princippet, som er foran-

kret i Årsregnskabsloven (ÅRL) § 107 b og i NASDAQ OMX Copenhagen A/S regelsæt for ak-

tieudstedere. EuroSox kravene omkring rapportering af risikostyring og interne kontroller er 

ligeledes rodfæstet i § 107 b. De danske anbefalinger er derfor på samme måde i overens-

stemmelse med EuroSox’ krav, hvorfor de danske anbefalinger om god Selskabsledelse alene 

behandles, da disse anses som værende lig med EuroSox104. Man skal således følge vejlednin-

gerne eller behørigt forklare, hvorfor man har valgt at rapportere afvigende/anderledes end 

vejledningernes best practice anbefaler – herunder, hvordan den alternative rapportering er 

udformet. Som tidligere berørt findes der flere typer vejledninger, som alle akkumuleret set 

skal skabe en standard for rapportering af samlet god Selskabsledelse i årsrapporten. Generelt 

                                                   
100 http://www.beierholm.dk/publikationer/regnskab/aarsregnskabsloven/indledning.html  
101 http://www.beierholm.dk/publikationer/regnskab/aarsregnskabsloven/klasse-b.html  
102 http://www.beierholm.dk/publikationer/regnskab/aarsregnskabsloven/klasse-c.html  
103 http://corporategovernance.dk/corporategovernance (Vejledning fra 2013 er benyttet) 
104 http://www.pwc.dk/da/risiko/risikostyring.jhtml  

http://www.beierholm.dk/publikationer/regnskab/aarsregnskabsloven/indledning.html
http://www.beierholm.dk/publikationer/regnskab/aarsregnskabsloven/klasse-b.html
http://www.beierholm.dk/publikationer/regnskab/aarsregnskabsloven/klasse-c.html
http://corporategovernance.dk/corporategovernance
http://www.pwc.dk/da/risiko/risikostyring.jhtml
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set er vejledninger om god Selskabsledelse samspillende med gældende love og regler i Dan-

mark, EU, OECD mv.  

En lang række af anbefalingerne går på, at der skal være sammenhørighed med virksomhe-

dens strategiske beslutninger og interessenternes interesser. Herunder er det væsentlige, at 

der er transparens i de rapporterede forhold. Som nævnt under afsnittet om intern revision 

anbefaler vejledningerne ligeledes, at alle børsnoterede virksomheder nedsætter et revisions-

udvalg. Anbefalingerne fokuserer i høj grad på sondringen og ansvaret mellem revisionsud-

valg og andre udvalg, bestyrelse og daglig ledelse. Herunder indeholder særligt afsnit 5 i vej-

ledningen, anbefalinger om forhold i forbindelse med regnskabsaflæggelse, risikostyring og 

revision. Vejledningen om god Selskabsledelse er en deskriptiv oplysning til regnskabsbruger, 

som er at finde i årsrapportens ledelsesberetning (eller supplerende beretning). Vejledninger-

ne om god Selskabsledelse og de tilhørende anbefalinger fungerer således som en form for 

samfundets risikostyring af de daglige ledelsesorganer i danske børsnoterede virksomheder.  

Vejledningerne om god Selskabsledelse er som nævnt rodfæstet i den danske ÅRL. Det næste 

afsnit vil derfor kigge nærmere på, hvilke typer og former for risikostyringsrapportering, som 

er reguleret ved krav fra ÅRL og andre relevante rapporteringsrammer  

4.2 Anden lovreguleret rapportering af risikostyring 

Danske børsnoterede virksomheder foretager afrapportering af risikostyring på flere måder. 

Ud over vejledningerne om god Selskabsledelse behandlet ovenfor findes der ligeledes regule-

ringer for rapportering af risikostyring inden for ÅRL og andre danske love. De vigtigste ele-

menter, som er reguleret fra hhv. dansk såvel som international lovgivning, vil blive behandlet 

særskilt nedenfor. Begrænsningerne og usikkerhederne ved risikorapporteringen og den mo-

derne risikostyring generelt vil blive behandlet senere, i hovedtræk, kapitel 5. 

4.2.1 Danske reguleringer og lovkrav 

Af danske reguleringer for rapportering af risikostyring kan nævnes årsregnskabslovens be-

stemmelser for klasse D virksomheder (børsnoterede selskaber). I den danske årsregnskabs-

lov findes der § 107 b, som rodfæster brugen af vejledninger om god Selskabsledelse. Herud-

over findes der andre paragraffer, som sikrer afrapportering af risikostyring for danske børs-
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noterede selskaber – regnskabsklasse D –, som aflægger efter ÅRL. Disse er gældende for 

danske moderselskaber, som ikke aflægger efter IFRS og udgøres i hovedtræk af følgende 

formkrav til ledelsesberetningen105:  

 ÅRL § 99 – Risikorapportering m.m. 

 ÅRL § 99 a – CSR rapportering m.m. 

ÅRL § 99 sikrer, at selskaber i ledelsesberetningen minimum indeholder afrapportering af ri-

sikoelementer så som: 1) usikkerhed ved indregning og måling, 2) omtale af betydningsfulde 

hændelser i året, 3) beskrivelse af viden ressourcer, 4) beskrivelse af særlige risici, herunder 5) 

påvirkninger fra det eksterne miljø og de strategiske tiltag som virksomheden har gjort som 

foranstaltninger i mod identificerede risici. Herunder findes der enkelte andre forhold af 

mindre relevans for risikorapporteringen indeholdt i paragraffen.  

ÅRL § 99 a sikrer i tillæg til ovenstående, at selskaber supplerer ledelsesberetningen med rap-

portering om samfundsansvar. Dvs. virksomhedens politikker og hensyntagen til betydelige 

sociale og samfundsmæssige forhold. Herunder kan nævnes: 1) bekæmpelse af korruption in-

ternt i organisationen, 2) miljø- og klimamæssige forhold, 3) menneskerettigheder og andre 

sociale forhold og meget mere. Samtidig sikrer denne paragraf, at virksomheder, som ikke har 

politikker for deres sociale ansvar, behørigt skal rapportere direkte herom i ledelsesberetnin-

gen. Ydermere er ledelsens og bestyrelsens ansvar, deres opbygning m.m. rodfæstet i Sel-

skabsloven (SEL) §§ 111-139106. Disse krav kan også ses som sammenhængene med de danske 

vejledninger om Corporate Governance. 

Næste afsnit vil behandle internationale reguleringer og lovkrav som omfatter rapportering af 

risikostyring for danske børsvirksomheder.  

4.2.2 Internationale reguleringer og lovkrav  

Af væsentlige internationale reguleringer og lovkrav kan der for årsregnskabet nævnes IFRS. 

IFRS indeholder ikke nogle egentlige krav til en ledelsesberetning, men udelukkende anbefa-

                                                   
105 https://www.retsinformation.dk/FORMS/R0710.aspx?id=136726  
106 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135933  

https://www.retsinformation.dk/FORMS/R0710.aspx?id=136726
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135933
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linger om rapportering i lighed med ledelsesberetningen, som vi kender det fra dansk lovgiv-

ning og vejledning.107  

Danske selskaber, som aflægger årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, kan 

undlade at følge ÅRL’s § 99 a’s bestemmelser såfremt de jf. ”Bekendtgørelse om redegørelse 

for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder”108 i stedet vælger at 

følge enten: 

 ”FN’s Global Compact Report” (GC) eller  

 ”Global Reporting Initiative” (GRI)  

Dette skal blot fremgå behørigt af årsrapportens ledelsesberetning eller supplerende beret-

ning. Generelt set vil virksomheder i takt med deres internationalisering i stigende grad til-

vælge de internationale reguleringer og lovkrav vedr. CSR og risikostyring, da disse appellerer 

til en bredere målgruppe. GC er en offentlig tilgængelig rapport, som bygger på 10 grundprin-

cipper. GRI er derimod mere en rapporteringsstandard indenfor CSR109. GRI benytter ligesom 

ÅRL en gradbøjning af væsentlighedsbetragtningen i de forhold, som rapporteres.  

Ovenfor er nævnt de væsentligste elementer i afrapportering af risikostyring og tilhørende ka-

tegorier såsom CSR og andet. I det efterfølgende vil en analyse af de afrapporterede risikosty-

ringsforhold blive foretaget ift. deres værdiskabelse for virksomheder målt ud fra K/I lige så-

vel som relevansen for de rapporterede forhold for virksomheders interessenter.  

4.3 Analyse og måling af risikostyringens værdiskabelse 

Dette afsnit har til hensigt at sammenfatte de mange elementer af risikostyring, og herudfra 

forsøge at se om deres værdiskabelse kan måles ud fra K/I. K/I benyttes netop ud fra forud-

sætningen om, at den merværdi (ift. indre værdi) et marked vil betale for en aktie i en børsno-

teret virksomhed, må være behæftet med nogle værdiskabende elementer. Afsnittet vil derfor 

forsøge at se, om der måtte være en sammenhæng mellem graden og kompleksiteten af rap-

porterede risikostyringsforhold og merværdien for en aktie målt ud fra K/I.  

                                                   
107 PwC, Regnskabshåndbogen 2015, 2015, side 396-398 
108 https://erst.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=bek20131543-full  
109 http://samfundsansvar.dk/hvem_skal_redegore  

https://erst.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=bek20131543-full
http://samfundsansvar.dk/hvem_skal_redegore
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4.3.1 Afgrænsning af risikostyringselementer til brug for K/I analysen  

I den analyse, som skal foretages af K/I ift. reguleret risikorapportering og tilhørende revisi-

on, vil de risikoelementer, som er behandlet i denne opgave, blive inddraget skematisk. Den 

skematiske opstilling skal skabe et fuldstændigt overblik over, hvor langt rapporteringen er i 

dag samt, hvorledes der bliver afgivet erklæringer omkring risikorapporteringens sikkerhed 

fra revisor. Risikostyringselementerne vil blive vist i en tabel og være kategoriseret ud fra bog-

staver med følgende betydninger: 

(a) Betyder, at disse risikostyringselementer afrapporteres som en del af lovreguleringer 

omkring indhold i ledelsesberetninger eller supplerende beretninger og rapporter. 

(b) Betyder, at der er en reviewerklæring på et rapporteret forhold (a), hvilket vil sige, at 

forholdet er gennemgået med begrænset grad af sikkerhed af revisor eller anden kvali-

tetsinstans. Type af reviewerklæring er i dette tilfælde herfor underordnet, da der alene 

er tale om begrænset sikkerhed fra en tredjepart. Såfremt, der er tale om reviewerklæ-

ringer, vil disse blive specificeret under tabellen ved tegnforklaring. 

(c) Betyder revisorerklæring eller påtegning på et rapporteret forhold (a), hvilket vil sige, 

at forholdet er påtegnet med høj grad af sikkerhed. Her henvises til revisorerklæring jf. 

ÅRL §§ 135-135 a, ligeså vel som andre internationale standarder som eksempelvis 

form 20-F (Sarbox). Såfremt der er flere erklæringer end på det officielle årsregnskab, 

vil disse blive specificeret under tabellen på samme vis som dem under (b). Dvs., at 

denne kategori udelukkende er anvist i skemaet med et checkmark såfremt der er tale 

om erklæring ud over den obligatoriske erklæring på årsregnskabet for danske børs-

virksomheder.  

(d) Betyder andre generelle forhold omkring en virksomhed. F.eks. skal kategorien forstås 

som "har selskabet X".  

Analysen afgrænses til udelukkende at behandle de elementer som opgaven har berørt i de 

tidligere kapitler. Der tages herfor ikke hensyn til særlige krav om risikorapportering for fi-

nansielle institutioner eller andet. Disse er nemlig ikke eksplicit blevet udtrykt som et hoved-

element i løbet af opgaven. Den foretagne K/I analyse omfatter de danske C20 selskaber. Så-
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fremt et af forholdene er opfyldt for de analyserede selskaber, vil dette fremgå med et check-

mark i skemaet/tabellen. 

Der oplyses to K/I værdier i analysen. Den ene er K/I fra d. 01-05-2015, og er taget fra nord-

net.dk110. Denne dato er valgt som den senest mulige ift. opgavens udformning. Den skal her-

for sikre, at størstedelen af alle årsrapporter er udkommet, og dermed vil den nyeste risiko-

rapportering være inkluderet i den benyttede K/I værdi. Den anden K/I værdi, som oplyses, er 

fra 31-12-2014 og skal udelukkende fungere som et sammenligningstal for udviklingen i nøg-

letallet (evt. før og efter den seneste afrapportering af risiko er foretaget). Sammenligningstal-

lene fra d. 31-12-2014 er alle taget fra borsen.dk (med undtagelse af ISS, som ikke var oplyst).  

Afslutningsvis vil der blive foretaget en analyse af, om der er sammenhæng mellem de tre 

største K/I værdier i C20 indekset og den formelle risikorapportering. Heri lægges der høj 

vægt på, om de rapporterede forhold er kvalitetssikret af revisor eller anden offentlig tillidsre-

præsentant. Der er angivet referencenummer til kildelisten ud fra hvert selskab – dvs., at alle 

kilder benyttet til at foretage analysen kan findes på kildelisten ud fra det angivne reference-

nummer. Analysen vil blive foretaget i næste afsnit. 

4.3.2 K/I analyse af OMX Copenhagen C20 indekset 

I tabel 1 nedenfor fremgår den foretagne analyse skematisk (egen tilvirkning). Skemaet er sor-

teret – largest to smallest på K/I værdi pr. 01.05.2015. Der vil i det efterfølgende blive foreta-

get yderligere analyse og kommentering af den generelle trend for risikorapportering – samt 

analyse af de tre med største K/I værdi pr. 01-05-2015. De tre med største K/I værdi er: 1) 

Novo Nordisk, 2) Coloplast og 3) Genmab. Analysen viser, at netop alle virksomheder følger 

de formelle krav til risikorapportering i ledelses- eller supplerende beretning. Derfor synes 

den afgørende faktor i analysen at være, hvorvidt der forekommer erklæringer på risikorap-

portering/-styring. De tre virksomheder vil blive behandlet særskilt ud fra denne forudsæt-

ning i det efterfølgende.  

 

                                                   
110 

https://www.nordnet.dk/mux/web/marknaden/kurslista/aktier.html?marknad=Danmark&lista=1_1&large=on&sektor=0&subtyp=key_rati

os&sortera=&sorteringsordning=  

https://www.nordnet.dk/mux/web/marknaden/kurslista/aktier.html?marknad=Danmark&lista=1_1&large=on&sektor=0&subtyp=key_ratios&sortera=&sorteringsordning
https://www.nordnet.dk/mux/web/marknaden/kurslista/aktier.html?marknad=Danmark&lista=1_1&large=on&sektor=0&subtyp=key_ratios&sortera=&sorteringsordning
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Tabel 1 - Analyse af K/I og risikorapportering for OMX Copenhagen C20-selskaber 
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T1 Novo Nordisk B   24,43   16,80      -  ** **** - 

T2 Coloplast B    17,49   17,00     -   * - - -

T3 Genmab   14,24   10,09      - - - - -

T4 Pandora A/S    12,56     9,20     - -  - - - -

T5 Chr. Hansen Holding      8,86 6,30           - -  - - - -

T6 Novozymes B      8,61     7,40        * - - -

T7 DSV     6,50     5,30     -   - - - -

T8 William Demant Holding      5,55     4,66      -  - - - -

T9 GN Store Nord      4,11     3,86      -  - - - -

T10 Vestas Wind Systems     3,84     2,90      -  - - - -

T11 Tryg      3,76     3,60     -   - - - 

T12 ISS      3,23  -        ** - - 

T13 TDC      2,22     2,07     - -  - - - -

T14 FLSmidth & Co      1,89     1,70     - -  - - - -

T15 Carlsberg B      1,77 1,35            -  - *** - - 

T16 Nordea Bank      1,55     1,30 ^ ^ ^ ^ -   ** -  

T17 Danske Bank      1,24      1,10     -   ** -  

T18 A.P. Møller - Mærsk B      1,14     0,98     - -  - - - 

T19 Jyske Bank      1,13      1,10      - - - -  

T20 A.P. Møller - Mærsk A      1,10     0,98     - -  - - - 

^ Afrapporteret jf. svenske standarder

* Applikationserklæring fra GRI på CSR regnskab

** Reviewerklæring fra rev isor på CSR regnskab

*** Reviewerklæring fra rev isor inkl. Applikationserklæring fra GRI på CSR regnskab

**** Erklæring med høj grad af sikkerhed fra rev isor omkring effektiv iteten af interne kontroller i form 20-F format (SARBOX krav)

Kilde : Ege n tilvirkning
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Ad Novo Nordisk 

Novo Nordisk (NN) har en K/I på 24,43, som er den største blandt de analyserede selskaber 

pr. 01-05-2015. NN’s K/I har udviklet sig fra 16,80 og op til nuværende niveau på 24,43 siden 

d. 31-12-2014. Den 31-12-2014 var NN’s årsafslutning for seneste finansår. Dette er en mar-

kant stigning og et meget højt niveau, da man skal betale 24 gange mere for en aktie end den 

egentlig er bogført til i værdi. Den positive udvikling i K/I skal findes i deres relativt højere 

stigning i kursværdi ift. indre værdi. Da markedet vurderer, at NN er den virksomhed, som de 

vil betale den største merpris for ift. den indre værdi, er spørgsmålet blot: ”Er det pga. af risi-

kostyringsrapporteringen? ”. Ved første øjekast kan man se, at NN er det eneste selskab med 

en erklæring med høj grad af sikkerhed fra revisor på effektiviteten af interne kontroller samt 

en reviewerklæring med begrænset sikkerhed fra revisor på CSR. Dette er grundet deres note-

ring på den amerikanske børs NYSE, hvorfor de er omfattet af Sarbox kravene. Intern kontrol 

er en væsentlig faktor i en virksomheds risikostyring som tidligere angivet. Derfor virker det 

som udgangspunkt naturligt at konkludere NN som værende den med højeste K/I pga. det hø-

jeste niveau af risikostyringsrapportering af de selskaber, som er inddraget i analysen. NN er 

også det eneste af top 3 selskaberne, som har intern revision oven i deres opfyldelse af de an-

dre risikoelementer. Dog synes sammenhængen mellem grad af risikorapportering og K/I ikke 

at være tilsvarende for alle de resterende analyserede selskaber. Det vil derfor være en umid-

delbar forhastet konklusion at sige, at der er en målbar sammenhæng for alle selskaber. Jeg 

vil dog klart mene, at det er indiskutabelt at sige, at revisorerklæringen på effektiviteten af in-

terne kontroller absolut spiller en rolle for NN’s merværdi i markedet. Ved indhentning af da-

ta til brug for analysen er alle årsrapporter blevet gennemlæst, hvilket også viste at NN samti-

dig havde den mest avancerede og fyldestgørende risikorapportering inkluderet i årsrappor-

ten. Men den samlede merværdi synes samtidig at være en sammenfatning af deres finansielle 

resultater samt deres sammensætning af usynlige ikke-indregnede aktiver og strategiske for-

hold (som markedsposition på det marked de primært opererer i – de er eksempelvis tæt på, 

at være markedsledende inden for insulin). Af væsentlige usynlige aktiver kan nævnes know-

how og f.eks. NN’s CEO Lars Rebien Sørensen, som er blevet kåret til ”verdens bedste CEO – 

uden for USA” 111. Specielt titlen som verdens bedste CEO uden for USA skaber en vis status og 

                                                   
111 http://www.business.dk/ledelse/danmark-har-verdens-bedste-topchef  

http://www.business.dk/ledelse/danmark-har-verdens-bedste-topchef
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branding-/imageværdi, som markedet ligeledes er villige til at betale en merpris for. Det hæn-

ger hovedsageligt sammen med, at en sådan titel må være behæftet med en vis sikkerhed ift. 

evnen til at generere fremtidige positive resultater og, deraf afledt, afkast til investorer. Kon-

klusionen må herfor være, at der delvist kan findes en sammenhæng mellem risikostyringsni-

veauet og K/I-værdi for NN, da de har højeste niveau af risikostyring og højeste K/I. Men risi-

kostyring synes ikke at være eneste faktor i merværdien, som også er blevet belyst.  

Ad Coloplast 

Coloplast (C) er ligeledes langt i deres risikorapportering. De afviger fra NN på manglen på 

intern revision samt reviewerklæring på CSR og revisorerklæring vedr. effektiviteten af inter-

ne kontroller. Ud fra de elementer, vi har været igennem, synes disse dog også at være nogle af 

de væsentligste for netop at højne niveauet for risikorapporteringen (specielt den eksterne 

kontrol fra offentlige tillidsrepræsentanter). C har en K/I på 17,49, som kun er en meget be-

skeden stigning fra niveauet pr. 31-12-2014 på 17,00. Konklusionen må her være, at mervær-

dien ikke direkte kan findes ud fra niveauet af risikorapportering, men alternativt må findes i 

en mere holistisk analyse af selskabets finansielle formåen mixet med de usynlige aktiver, som 

ikke er indregnet i balancen. Herunder bør det nævnes, at risikostyring netop kan være en del 

af de usynlige aktiver, som ikke er indregnet i balancen. Men det menes dog ikke ud fra den 

foretagne analyse, at være eneste – ej heller afgørende faktor – i merværdien for et selskab.  

Ad Genmab 

Genmab (G) har en K/I på 14,24 modsat 10,09 ved deres finansårs afslutning. G er lidt af en 

’outlier’ i denne analyse, da den netop viser en væsentligt lavere grad af risikorapportering 

end sine to overmænd C og NN, men med en stadig høj K/I. Konklusionen på G er herfor den 

samme som for C.  

4.4 Delkonklusion 4 – og generelle kommentarer til analysen  

Den analyse, som er foretaget, viser forskellige tendenser og trends. F.eks. viser analysen, at 

selskaber som Novozymes, ISS, Danske Bank, Nordea Bank og Carlsberg, som har re-

viewerklæring på CSR samt intern revision, ligger med en langt lavere K/I værdi end eksem-

pelvis C og G, som ikke opfylder disse væsentlige risikostyringselementer. Det kan med stor 

sikkerhed siges, at analysen for danske C20 selskaber viser, at der ikke er en direkte korrelati-
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on mellem graden/niveauet af risikostyring, som rapporteres til interessenter og merværdien 

for et selskab – med undtagelse af NN. Generelt set viser analysen, at netop anskuelsen af en 

virksomhed er svær på baggrund af enkeltstående faktorer, som i dette tilfælde niveauet af ri-

sikostyringsrapportering. Denne analyse er netop ikke holistisk anlagt, da den udelukkende 

forsøgte at se, om der eksisterede en trend i sammenhængen mellem risikostyring og dets 

værdiskabelse for markedet (interessenterne). Dog kan det ses, at NN som den eneste har er-

klæring med høj grad af sikkerhed omkring effektiviteten af interne kontroller og samtidig 

topper med deres K/I værdi. Der synes herfor at eksistere en sammenhæng, når vi ser på er-

klæring med høj grad af sikkerhed afgivet fra revisor omkring et risikostyringselement. Men 

da der ikke er andre, som opfylder dette, samt en blandet opfyldelse af andre risikostyrings-

elementer i analysen, kan man ikke direkte henlede risikostyringen som eneste faktor for et 

selskabs merværdi. Analysen har netop ikke taget højde for andre finansielle nøgletal. Af an-

dre finansielle nøgletal kan eksempelvis nævnes målingen af fremtidige cash-flows, værdian-

sættelse af en virksomhed ud fra andre metoder end K/I eller inddraget andre ikke indregne-

de immaterielle aktiver som måleenheder (brandværdi, know-how osv.). K/I menes herfor 

som værende en kompleks enhed at opsplitte i variable, da den er markedsreguleret og inde-

holder netop de fremtidige forventninger om afkast mv. fra investorerne. Dog vil jeg mene, at 

man kan bruge niveauet for risikorapporteringen inden sine endelige investeringsbeslutninger 

bliver taget ved at sammenholde med egne foretagede analyser (af eksempelvis muligheder, 

trusler, styrker og svagheder osv). Der er dog et stort argument for, at risikostyring og mangel 

på samme har en meget stor indflydelse på et selskabs værdi, da markedet er meget sensitivt 

over for udsving i rapporterede risici. Det kan f.eks. ses, når der udkommer pressemeddelelser 

eller lignende indeholdende trusler eller svagheder for en virksomhed, som ofte direkte har 

mærkbare effekter på aktiekursen – og vice versa med positive nyheder. Det betyder, marke-

det indirekte har et reaktionsmønster, som er drevet af kalkuleret risici ud fra givne informa-

tioner. Her kan specielt relateres til relevansen af CSR nævnt under afsnittet om Reputational 

Risk Management. Det er også her svært at se en lineær sammenhæng mellem afrapporterede 

risici og udviklingen i markedsværdien for et selskab, mens sammenhængen dog menes, at 

være af betydelig karakter. Grundet analysens konklusion kan der være flere årsager til, at ri-

sikostyring ikke direkte kan måles på værdien af en virksomhed; én af årsagerne kan være de 
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usikkerheder, mangler og begrænsninger, som er forbundet med den moderne risikostyring 

og rapportering. Dette vil herfor blive behandlet i næste afsluttende kapitel efterfulgt af en 

endelig konklusion på opgaven.  

5. Perspektivering, diskussion & vurdering af risikostyring 

Dette afsnit har til formål at foretage en perspektivering og vurdering af de behandlede risiko-

styringsværktøjer samt diskutere, hvorvidt den moderne risikostyring fungerer efter hensig-

ten eller om usikkerheder, mangler og begrænsninger er overvejende og dermed hindrer en 

effektiv risikostyring at fungere i praksis. Til sidst vil dette kapitel sætte moderne risikostyring 

i evolutionens lys, hvor mulige sammenhænge til den naturlige risikostyring vil blive identifi-

ceret. 

5.1 Den moderne risikostyrings og -rapporterings usikkerheder og begræns-

ninger  

Dette afsnit vil kort diskutere de usikkerheder eller begrænsninger, som præger den moderne 

risikostyring og rapportering. Dvs., der er fokus på de begrænsninger, som følger af de mo-

derne risikostyringsapparater såsom COSO’s begrebsrammer mv. Samtidig vil den anden del 

af dette afsnit fokusere mere på begrænsningerne i de rapporterede forhold.  

5.1.1 Begrænsninger ved den moderne risikostyring – fra teori til praksis 

Den moderne risikostyring er baseret på teori og vejledninger, som er pre-definerede og aner-

kendte som praksis i erhvervslivet. Den strategiske risikostyring er baseret på teoretiske mo-

deller og tankemønstre, hvorimod den finansielle risikostyring er baseret på anerkendte vej-

ledninger som eksempelvis COSO’s begrebsrammer.  

Strategisk risikostyrings begrænsninger 

Den strategiske risikostyrings værktøjer bliver som regel ikke brugt stringent i praksis. Men 

som tidligere nævnt er tankemønsteret bag ved modellerne og teorierne udbygget på bag-

grund af praktiske erfaringer. Det betyder, at de bør bruges som mere åbne toolboxes i strate-

giske analyser. De strategiske værktøjer er de nævnte strategiske modeller og teorier i form af 
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Porter’s five forces, PESTEL, værdikædeanalyse mv. De væsentligste begrænsninger ved disse 

modeller er følgende: 

 One size does not fit all (teoretisk stringens) – hvilket betyder, at de er udformet til at 

passe ind i et stringent skema og er derfor ikke i den rene teoretiske idé åbne over for 

en mere løs fortolkning og anvendelse. På samme måde er mange teoretisk stadfæstede 

modeller og ideer baseret på en forfinet forudsætning om den perfekte verden eller en 

verden med perfekt information. De strategiske teorier og modeller er baseret på, at al-

le virksomheder kan ses igennem samme lup. Dette er imidlertid udelukkende en teo-

retisk mulighed, som ikke kan anvendes i praksis. Mange virksomheder har ensartede 

forretningsmodeller, men ingen virksomheder er organisatorisk, strategisk eller ledel-

sesmæssigt ens. Derfor er modellernes praktiske anvendelse i højere grad baseret på 

idegrundlaget bag ved teorierne og ikke deres stringente applikation på virksomheder i 

praksis.  

 Outdatede – som det er tilfældet ved modellernes stringens, er de samtidig prægede af 

at være outdatede ift., hvordan verdensbilledet og specielt organisatorisk ledelse, fun-

gerer i dag. Modellerne blev udformet inden vores nuværende vidensamfund blev vel-

etableret. De har derfor ikke i særlig høj grad fokus på den teknologiske udvikling, som 

har præget det internationale erhvervsbillede de seneste årtier.  

 Revider- og rapporterbarhed – som problemet med mange risikostyringsværktøjer er 

der altid en kløft ift. reviderbarheden af de forskellige risikostyringselementer og der-

med valideringen af disse over for et selskabs interessenter. Det er svært, at foretage 

decideret revision af eksempelvis en PESTEL-analyse og afrapportering af denne til 

selskabets interessenter. Det er nok heller ikke en ideel markedsløsning, da dette vil 

blotte virksomheder for deres svagheder og vise konkurrenter, hvorledes deres mod-

standsdygtighed og agilitet er. Værktøjet skal således i højere grad fungere som et sup-

plement til andre eksisterende finansielle risikostyringsværktøjer, som vil blive be-

handlet i det efterfølgende. Samtidig bør disse værktøjer hovedsageligt forblive en type 

af intern risikostyring, som hjælpeværktøj til analyser.  
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Der er andre mere teoretiske begrænsninger forbundet med hver af de strategiske risikosty-

ringsværktøjer, mens de samlet set synes at være præget af de forhold, som er nævnt ovenfor. 

Herudover har den finansielle risikostyring tilmed sine begrænsninger som vil blive behandlet 

i det næste.  

Finansiel risikostyrings begrænsninger 

De finansielle risikostyringsværktøjer i form af COSO’s begrebsrammer har også en række be-

grænsninger ift. deres anvendelse i praksis.  

 Bagudrettet – netop, når vi taler om COSO’s begrebsrammer omkring intern kontrol 

og ERM, er disse begge i stigende grad præget af, at risikostyringen skal foretages på 

baggrund af bagudrettede og historiske data. F.eks. kan kontroller udelukkende måles 

ud fra deres effektivitet på baggrund af, at en faktisk kontrol er foretaget. Derfor er ri-

sikostyringsværktøjer som interne kontroller svære at basere på fremadrettede mulig-

heder og trusler, da disse ikke er direkte målbare. Derfor er interne kontroller også ba-

serede på historiske hændelser, da behovet for en kontrol typisk først opstår i kølvan-

det på en indtruffen hændelse.  

 Reviderbarhed (fremadrettede forhold) – der er for danske selskaber ikke nogen di-

rekte regulering af at risikostyringsprocesser såsom interne kontroller og ERM revide-

res og påføres med en erklæring fra ekstern revisor. Det er dog muligt i et vist omfang 

at foretage revision af interne kontroller og ERM. Det ses eksempelvis i praksis ved den 

amerikanske Sarbox lovgivning, som danske Novo Nordisk er omfattet af. De finansiel-

le data, som er omfattet af interne kontroller osv., er således i stigende grad reviderba-

re, mens de interne kontroller som eksempelvis afdækker CSR rapportering er sværere 

at revidere, da vejledningerne netop er svære at implementere ens hos alle virksomhe-

der. På samme måde er det svært at revidere kontroller eller Risk Management, som er 

baseret på fremadrettede data, som ikke er indtrufne endnu. Disse er nemlig i mange 

tilfælde kun et udtryk om mulige scenarier, som også ofte synes usandsynlige. På den 

måde kan man som ekstern sikkerhedsstiller kun i al væsentlighed sikre, at forret-

ningsgangene omkring identifikation og afdækning af risici er fyldestgørende. Her spil-
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ler intern revision en væsentlig større rolle end ekstern revisor som behandlet under 

afsnit 3.2.1. 

 One size does not fit all – selvom COSO’s begrebsrammer løbende bliver opdateret er 

deres generelle anvendelighed på alle virksomheder stadig ikke fuldstændig. Det er ik-

ke muligt for alle virksomheder at implementere vejledningerne helt stringent. Selvom 

der findes generiske og iboende risici vil risikoaversion og-appetit også være forskellige 

mellem organisationer og ledelsesmedlemmer. Det betyder, at risici opfattes forskelligt 

mellem alle mennesker og ligeledes vurderes de forskelligt ift. strategiske tiltag. De 

største udfordringer findes især ved implementering af kontroller og måling af effekti-

vitet inden for processer, som skal sikre korrekt måling og rapportering af CSR. 

Der er en række forskellige begrænsninger ved brugen af de finansielle risikostyringsværktø-

jer. En af de mere kendte kritikpunkter vedr. COSO’s begrebsrammer er ligeledes, at de tidli-

gere ikke har anset en organisation holistisk. Der er dog siden disse kritikpunkter foretaget 

opdatering af COSO’s begrebsramme vedr. intern kontrol samt udbygning af vejledningerne 

omkring ERM, så dette nu i større grad er tilfældet. Generelt set tilpasses vejledningerne den 

stigende kompleksitet og hastigheden for ændringer i omverdenen, hvorfor de dog stadig er 

yderst praksisanvendte i forståelse og implementering af et effektivt internt kontrolmiljø. 

5.1.2 Usikkerheder og mangler i de rapporterede risikostyringsforhold 

Der er en række usikkerheder og begrænsninger i de risikostyringsforhold som i dag er regule-

rede og derved rapporteringspligtige. Der er mange ligheder imellem manglen i de rapporte-

rede forhold, når vi sammenligner dansk lovgivning med internationale standarder. Begræns-

ningerne er dog betingede af den type af rapporteringsform, som et selskab vælger. Disse vil 

blive behandlet særskilt nedenfor for dansk hhv. international regulering. 

Usikkerheder og mangler i dansk regulering af risikorapportering 

De risikostyringsforhold som er dansk regulerede omfatter bl.a. vejledninger om god Sel-

skabsledelse samt ÅRL’s bestemmelser for regnskabsklasse D - §§ 99, 99 a og 107 b m.fl.  

Fælles for de forhold, som er belyst vedr. risikorapportering i årsrapporten i kapitel 4, er, at de 

skal inkluderes i ledelsesberetningen eller anden supplerende beretning i tillæg til aflæggelse 
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af årsrapporten. Der er tre primære faktorer forbundet med usikkerheden i de risikoforhold 

som rapporteres i den forbindelse:  

 Revisionspåtegningen – Første usikkerhedsfaktor forbundet med rapporteringen er 

ekstern revisors rolle i forbindelse med erklæringsudarbejdelsen for en årsrapport. 

Som nævnt under afsnit 1.7 om kildekritik er ledelsesberetningen ikke omfattet af kra-

vet om revision, jf. ÅRL § 135, stk. 5. Den direkte effekt af dette er, at de forhold som 

rapporteres i ledelsesberetningen ikke er efterprøvet eller testet af revisor på samme vis 

som de finansielle data i årsregnskabet. Dvs., der er plads til en større fejlmargen i de 

forhold, som rapporteres via ledelsesberetningen. Omvendt skal revisor dog gennem-

læse beretningen og sikre, at de rapporterede forhold er i overensstemmelse med den 

opfattelse revisor har opnået ud fra sine øvrige revisionshandlinger.112 

 Ønske om transparens i årsrapporten – Anden usikkerhedsfaktor kan være, at selska-

ber kun vil inkludere minimumskrav i forbindelse med aflæggelsen af deres årsrapport. 

Underforstået kan selskaberne have et uofficielt ønske om at mindske de forhold som 

rapporteres vedr. risici i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten. Det ønske kan 

skyldes, at man ikke ønsker at ’blotte’ sin virksomhed over for sine konkurrenter eller 

andet lignende. Det er herfor vigtigt, at man som regnskabslæser bruger sin sunde for-

nuft i vurderingen af de rapporterede Risk Management forhold. Generelt set kan man 

sige, at der eksisterer uofficielt modstridende interesser mellem selskabet og dets inte-

ressenter ift. graden af transparens i risikorapporteringen.  

 De formelle krav til risikorapportering – Tredje væsentlige faktor, som kan skabe 

usikkerhed omkring risikorapporteringen, er netop de mangler, som umiddelbart kan 

identificeres i de nuværende reguleringer inden for risikostyring og CSR mv. Umiddel-

bart er det ikke et krav, at selskaberne i forbindelse med deres risikorapportering sær-

skilt skal rapportere om eks. SKAT. Dette er dog et meget omtalt emne tilmed med stor 

interesse for interessenterne som tidligere nævnt under afsnit 3.1.2. Det er valgfrit for 

virksomheder at vurdere, hvorvidt de mener at en omtale af deres skatteforhold er væ-

sentlige for regnskabsbruger. De formelle krav, som findes i dag vedr. risikorapporte-

                                                   
112 http://samfundsansvar.dk/krav_til_revisors_udtalelse  

http://samfundsansvar.dk/krav_til_revisors_udtalelse
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ring, er umiddelbart ikke regulerede for alle forhold af væsentlig interesse for offentlig-

heden, hvilket kan skabe generelle mangler i de forhold som rapporteres.  

Der er selvfølgelig andre begrænsninger forbundet med den nuværende risikorapportering, 

mens de væsentligste synes at være behandlet ovenfor. I det næste vil usikkerheder og mang-

ler blive behandlet for internationale reguleringer.   

Usikkerheder og mangler i international regulering af risikorapportering 

De risikostyringsforhold, som er internationalt regulerede, omfatter bl.a. IFRS og vejledninger 

så som GC rapporten samt GRI rapportstandarden.  

IFRS har som tidligere nævnt ikke nogen krav til ledelsesberetningen, men udelukkende vej-

ledninger omkring rapportering herom. Det viser i sig selv, at der er en mangel inden for sel-

skaber, som benytter disse regnskabskrav. Danske børsselskaber skal dog rapportere ud fra 

ÅRL’s bestemmelser, GC rapporten eller GRI rapportstandarden. ÅRL’s bestemmelser er be-

handlet tidligere i dette afsnit, mens GC og GRI vil blive behandlet særskilt nedenfor.  

 FN’s GC rapport bygger på 10 grundprincipper, som primært vedrører rapportering 

vedr. CSR og de risici, som er forbundet hermed. Der skal dog indsendes en formel 

rapport fil FN omkring rapportering af disse forhold. Men som det gælder for de dan-

ske standarder, kan mangler og usikkerheder påvirkes af både manglende revision 

samt mangler i formelle krav til risikorapportering som behandlet tidligere.  

 GRI standarden fungerer på samme vis som ÅRL’s bestemmelser og skal omtales og 

henvises til i årsrapporten (ledelsesberetning eller supplerende beretning). Der er her-

for de samme usikkerheder og mulige mangler forbundet med GRI rapporteringen, 

som ved brug af ÅRL’s bestemmelser.  Dvs. ved brug af GRI standarden foretages der 

umiddelbart rapportering på lige fod med ÅRL. Afslutningsvist synes GRI standarden 

ikke at være fyldestgørende i kravene til rapportering på baggrund af væsentlighedsbe-

tragtningen, som må benyttes i vurderingen af de forhold, som en virksomhed ønsker 

at rapportere omkring.  

Opsummeret findes der en række ligheder i de usikkerheder og mangler, som i dag kan findes 

inden for den danske såvel som internationalt regulerede risikorapportering. På samme måde 
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som med mange teoretiske modeller og vejledninger kan man se, at der kan forekomme nogle 

begrænsninger i brugen af de praktiske risikostyringsværktøjer, som findes i dag. På trods 

herfor synes risikostyring stadig at være af værdi for regnskabsbrugere. Det er en rapporte-

ringsramme som dog løbende er under udvikling, da den skal tilpasses til de løbende ændrin-

ger i samfundet. Målet for en fremtidig rapportering er en standardiseret integreret rapporte-

ringsramme for alle virksomheder i Danmark, EU eller hele verden afhængig af størrelse. Det 

næste afsnit vil forsøge at se på, om den moderne risikostyring opfylder sit primære formål. 

5.1.3 Tjener den moderne risikostyring sit formål tilstrækkeligt? 

I opgaven er blevet belyst en række risikostyringsværktøjer, hvis primære formål er afværgelse 

af risici i og omkring en virksomheds aktiviteter. Men spørgsmålet er vel i grunden om de 

værktøjer, som i dag bliver benyttet, fokuserer tilstrækkeligt på netop afværgelsen af fremtidi-

ge risici eller i højere grad, er fokuseret på at afværge historiske risici? Som udgangspunkt kan 

man se, at de værktøjer, som bliver benyttet mest i den moderne risikostyring i dag, netop er 

bagudrettede og baseret på historiske data. Da de moderne risikostyringsværktøjer mest foku-

sere på historiske og bagudrettede data er de umiddelbart ikke komplet tilstrækkelige til at 

fungere efter hensigten – nemlig at forudsige og undgå fremtidige risici. Selvfølgelig kan virk-

somheder lære en masse af historiske hændelser, men det er vigtigt at slå fast at historiske da-

ta ikke som udgangspunkt, vil afspejle fremtidige udviklinger. Vi kan netop se problematikken 

i den moderne risikostyrings begrænsninger, da der løbende optræder nye erhvervsskandaler 

på trods af øgede krav og fokus på risikostyring. Grunden til at risikostyringen ikke tilstrække-

ligt fokuserer på fremtidige hændelser uagtet den historiske betydning, kan være den mang-

lende mulighed for netop løbende at måle på disse forholds effektivitet som tidligere beskre-

vet. På samme måde ser man i store organisationer, at der generelt kan opstå et videns-gab, 

hvor viden i mellem de organisatoriske lag gradvist bliver forringet. Dvs., at ledelsen, som 

mange gange fastsætter risikostyringsværktøjerne for deres organisation (tone at the top), ik-

ke har tilstrækkelig kapacitet til at rumme al viden fra organisationens forskellige divisioner, 

afdelinger osv. Det er hermed nemmere at måle effektiviteten af de værktøjer, som i al væsent-

lighed afværger historiske kriser og skandaler i større organisationer frem for at famle i blinde 

og allokere en masse ressourcer efter mulige scenarier, som naturligt er sværere at forudsige 

og måle pålideligt. Så afhængigt af øjnene, som ser, kan man diskutere, hvorvidt de moderne 
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risikostyringsværktøjer fungerer efter hensigten. Generelt er det svært for virksomheder at 

lege spåkoner omkring fremtidens scenarier og risici uden at se på historiske hændelser, da 

det skaber en form for mulighedernes logik for virksomheder i deres risikoplanlægning. Un-

derforstået, at virksomheder udelukkende foretager risikostyring ud fra, hvad der er muligt, 

målbart og reviderbart. Det giver netop mening, da det behandler det logisk mulige, som der-

ved også appellerer bedre til interessenterne om økonomisk og social ansvarlighed i ens orga-

nisation – fordi interessenterne netop kan relatere til disse forhold, da de historisk er fore-

kommet før.  

Ud fra de ting, som er behandlet ovenfor vedr. moderne risikostyring, skal vi nu se på, hvorle-

des der kan perspektiveres til den naturlige risikostyring. Det næste afsnit vil herfor fokusere 

på, om den naturlige risikostyring er baseret på samme principper og faktorer, som den mo-

derne, eller om vores jæger-samler forfædre faktisk kunne spå om fremtiden? Eller agerede og 

sammensatte de deres risikomønster ud fra allerede oplevede hændelser? Det vil næste per-

spektiverende afsnit forsøge at behandle.  

5.2 Den moderne risikostyring i evolutionens lys 

I afsnit 2.1 blev menneskets naturlige instinkter kort gennemgået. Disse var bl.a. kendetegnet 

ved kerneinstinktet overlevelse, som afledte en række adfærds- og reaktionsmønstrer, som 

tilsammen skulle beskytte os mennesker mod farer. Vores overlevelsesinstinkt har derfor ud-

styret os med en naturlig grådighed, nysgerrighed og jagt efter magt og kontrol. Så når man 

igennem opgaven læser omkring den moderne risikostyring, vil jeg mene, at man kan se en 

række ligheder med vores naturlige instinkter. Store organisationer kæmper en brag kamp 

præget af grådighed og magt. Det er et gennemgribende tema i opgaven, at vi mennesker ka-

naliserer og intensiverer vores naturlige adfærdsmønstrer mod profit i større organisationer. 

Spørgsmålet er vel egentlig, om vi bevidst til- og fravælger vores naturlige instinkter? Man kan 

f.eks. diskutere, hvorvidt gensidig loyalitet er eksisterende i større organisationer – både i 

form af medarbejdere over for deres ledere og ledere over for deres medarbejdere. Man vil 

nok ikke finde mange steder, hvor der er en gennemgribende loyalitet. For hvorfor skulle be-

hovet for kontrol så være så markant? På samme måde kan man sige, at de mange erhvervs-

skandaler ikke ville have eksisteret, hvis der var en gensidig loyalitet og respekt. Det kan spe-
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cifikt nævnes, at man som leder bør have en loyalitet og respekt over for det samfund, man er 

en del af og samtidig en loyalitet over for sine medarbejdere – og vice versa.  

Et af de helt store risikostyringsobjekter, der foretages rapportering på, er ligeledes Corporate 

Governance. Her kan man især også drage paralleller til den naturlige risikostyring. Historisk 

set har det været mænd, som har været på jagt efter både mad, magt, sex osv. Mens kvinder 

har været dem, som skulle passe børn og skabe trygge rammer, når mændene var væk. Dette 

har været dominerende lige siden vores jæger-samler forfædre. Det er netop her vi også kan 

finde en del af årsagen til den heftige kønsdebat, som i dag fylder meget i erhvervslivets top-

elite. Det har altid været mænd, som i højeste grad har udlevet de menneskelige instinkter til 

fulde. Det er herfor naturligt, at man stadig i dag ser et overtal af mænd i danske ledelses- og 

bestyrelsesposter. Det nemlig en hårdt indarbejdet evolutionær drivkraft – for mænd at jage 

succes for at reproducere sig selv og overleve. Den er drevet af menneskets overlevelses- og 

jagtinstinkt, hvis succes er betinget af andre adfærdsmønstrer som grådighed og søgen efter 

magt. Det har altid været opskriften på succes at kunne overleve og bringe sine gode gener vi-

dere i generationer. På samme måde kan vi se behovet for vejledning omkring incitamentsaf-

lønning, som skal sikre, at ledelsesorganer arbejder i hele organisationens interesse frem for 

udelukkende deres egen. Vejledningerne om god Selskabsledelse forsøger i store træk at gøre 

opbrud med vores naturlige overlevelsesinstinkter; grådighed og magt – og at det er den stær-

keste som overlever, lige såvel som den naturlige kønsforskel i mennesket og den måde vi age-

rer på. Mange andre eksempler kan nævnes, mens de næste dele af dette afsnit vil fokusere på 

at foretage en perspektivering af de forskellige risikostyringsværktøjer særskilt.  

Gennemgribende for alle strategiske risikostyringsværktøjer er, at de er udarbejdet på bag-

grund af et ønske om en virksomheds udvikling og profitmaksimering. Dette gøres netop ved, 

at man ser på interne styrker og svagheder for at sammenholde med trusler og muligheder i 

omverdenen. Allerede her har vi de første direkte associationer til de naturlige risikostyrings-

værktøjer i mennesket. Strategiske beslutninger er oftest alene drevet af øverste ledelse i deres 

søgen efter at positionere sig bedre i deres branche. At få en bedre markedsposition og opti-

mere ens virksomhed har alt sammen noget at gøre med menneskets generelle indbygning og 

forhold til knappe kapaciteter – vi skal have lidt på bankbogen for at kunne overleve ved dår-



HD (R) – Hovedopgave, forår 2015  
Risk Management – ”In the light of evolution” 

 
Page 81 of 89 

 

lige tider. Det tvinger os til at være grådige og konstant søge efter magt. På samme måde med 

vores nysgerrighed kan man se, at vi hele tiden forsøger at afprøve nye strategiske beslutnin-

ger og tiltag i vores søgen efter det ukendte. Nysgerrighed og grådighed som sammenspillende 

faktorer, kan udtrykkes i det moderne begreb risikoaversion/-appetit, da netop disse to in-

stinkter gør det muligt for mennesket at lave en risikokalkule. Vi er nemlig nysgerrige efter 

potentielle udfald af en beslutning og vores grådighed sikre os, at vi fører risikofyldte beslut-

ninger ud i livet i håbet om den store gevinst. Alle strategiske beslutninger er i det store og det 

hele drevet af vores jagt på succes og optimering af organisationer. Vores overlevelsesinstinkt 

er på samme måde direkte relateret til strategiske beslutninger, da de netop er betonede af at 

navigere uden om væsentlige risici og udnytte de muligheder, som byder sig, præcis som vores 

naturlige instinkter gør os i stand til.  

Ved finansielle risikostyringsværktøjer er det gennemgribende tema, at vi på baggrund af 

identificerede svagheder forsøger at minimere risikoen ved denne svaghed. Det gør vi oftest 

på baggrund af historiske observationer. Vi tager også ved lære af andre organisationer, som 

har formået at navigere uden om risici – ligeså vel som de, der ikke har formået at foretage en 

effektiv finansiel risikostyring. Det er her vores overlevelsesinstinkt spiller ind og skaber be-

hovet for at undgå risici. Samtidig er finansiel risikostyring en måde for virksomheder at måle 

deres magt og grådighed i kr./øre og straks foretage radikale ændringer til deres strategi så-

fremt udviklingen ikke sker iht. de fastsatte målsætninger. Ligesom strategiske risikostyrings-

værktøjer tjener de finansielle det formål, at de skal sikre optimering af forretningens proces-

ser og profit – også optimering af de strategiske. Præcis som vi mennesker altid har forsøgt at 

optimere vores eget levevis igennem historien. 

Jeg tror ikke, at vores jæger-samler forfædre kunne spå om fremtiden, som den moderne risi-

kostyring kræver i dag. Den naturlige risikostyring var i lige så høj grad, hvis ikke mere end i 

dag, direkte baseret på personlige og historiske observationer og oplevelser. Det var dog es-

sentielt at forberede sig mod dårlige tider, men jeg er klart af den overbevisning, at det er 

svært for mennesker effektivt at projektere worst-case scenarios, grundet deres – i mange til-

fælde – store usandsynlighed og generelle distance til vores forestilling omkring den verden vi 

lever i. Herunder specielt ikke sandsynligheden for, at hele verdensøkonomien ville gå i krise 
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pga. en amerikansk banks konkurs. Dette var endda på trods af, at vi havde alle de historiske 

erfaringer tilbage fra den økonomiske krise i 1920-30’erne. Jeg tror, at effektive risikosty-

ringssystemer i en vis grad behøver en historisk forståelse netop for at sikre, at man ikke gen-

tager samme fejl om og om igen. Det er det, der er mest naturligt for os mennesker. Hvor 

mange kan eksempelvis regne risikoen ud, målt i konsekvens og smerte, ved at ligge hånden 

på en varm kogeplade, hvis man aldrig har været i kontakt med intens varme før? Tænk på, 

hvordan vi vokser op fra spædbørn uden nogen opfattelse af fare og risici og løbende igennem 

livet tilegner os en evne til at forstå risici i en bredere kontekst på baggrund af de observatio-

ner og oplevelser, vi har haft. Det er noget nær umuligt at forestille sig den smerte, som kan 

løbe igennem kroppen eller forstå, hvorfor man ikke skal ligge hånden på kogepladen, som 

spædbarn, uden nogen fornemmelse eller forståelse for fare og risici. På samme måde tror jeg 

ikke en eneste kvinde har kunne forudsige smerten ved en fødsel før den er overstået og af-

prøvet i praksis. Og hermed sagt; bestemt ikke mænd. Det er herfor, at menneskets adfærds- 

og reaktionsmønster er baseret på historiske data. For historiske data sikrer os en bedre for-

ståelse og mulighed for projektering af potentielle fremtidige risici. Den mest effektive risiko-

styring er den, som er kritisk realistisk i sin udformning og med valide argumenter, som kan 

’revideres’ og/eller er baseret på historiske data, som direkte kan måles og dermed projekteres 

ud i fremtidige scenarier. Behovet for sammenfatningen mellem historiske data og mulige ud-

fald kan netop rodfæstes i menneskets natur, som nævnt under afsnit 2.1. Det er netop muligt 

for mennesket at aktivere fight or flight response i mod fiktive risici med grundlag i de som 

allerede er observeret og mærket på egen krop. Så, når risikostyring fejler, er der generelt tale 

om for høj risikoaversion, besvigelser/svind eller en manglende oplevelse og analytisk forstå-

else for risici og deres potentielle påvirkning. Det er måske netop derfor, at udtryk som: ”Jeg 

har en god/dårlig mavefornemmelse” har fundet dagens lys. Mavefornemmelse er lige præcis 

naturlig risikostyring i sin rene form. Den er overordnet subjektiv i sin udformning, da den 

delvist er baseret på personlige oplevelser og personlig risikoappetit hos det enkelte individ. 

Det er netop dette, som skaber den nødvendige sammenhæng mellem strategiske risikosty-

ringsværktøjer og finansielle risikostyringsværktøjer. De skal tilsammen netop validere, at 

mavefornemmelsen også er velfunderet igennem rationelle måleværktøjer. Et effektivt risiko-

styringssystem er netop, når mavefornemmelsen ikke alene styrer de strategiske beslutninger, 
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men netop bliver foretaget på baggrund af rationelle beregninger omkring sandsynlighed og 

væsentlighed for mulige udfald af en beslutning.  

5.3 Delkonklusion 5 

Som ved al teori og rapportering forekommer der naturlige begrænsninger i deres praktiske 

brug. Som vi har fået kortlagt i dette kapitel, er der begrænsninger i anskuelsen og behandlin-

gen af risici i den moderne risikostyring. På samme måde kan man fortælle, at der stadig fore-

kommer mangler og usikkerheder i de rapporterede risikostyringsforhold. Men alt i alt synes 

risikostyring dog stadig at tjene et formål for et selskabs værdi og investorers beslutnings-

grundlag. Afslutningsvist fik vi perspektiveret den moderne risikostyring til den naturlige, 

som forekommer i mennesket. Der var nogle klare ligheder mellem den naturlige risikostyring 

og de risikoelementer, som i løbet af opgaven er blevet behandlet vedr. både strategisk og fi-

nansiel risikostyring. I den naturlige risikostyring fandt vi ligeledes også en forklaring på, 

hvorfor der stadig forekommer begrænsninger i den moderne risikostyring. Det er netop på 

grund af, at vi ikke kan forudsige eller spå om fremtidige udfald og scenarier. Vi kan gøre et 

forsøg, og det forsøg skal være velbegrundet, hvilket naturligt leder til, at risikostyring bliver 

foretaget med belæg i historiske observationer og oplevelser. Kapitlet har netop vist årsagen 

til de forskellige begrænsninger, mangler og usikkerheder og på trods heraf, synes risikosty-

ring at tjene sit formål. Det formål at man netop forsøger at navigere uden om de væsentligste 

kendte risici og i mindre omfang benytter en lang række ressourcer på enten uvæsentlige eller 

meget usandsynlige udfald af risici. Risikostyring er og forbliver en konstant læringsproces, 

præcis som vi mennesker lærer hele vores vej igennem livet.    
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Konklusion 

Opgavens problemfelt var centraliseret omkring identifikation og måling af risikostyring som 

værdiskabende – strategisk og finansielt – planlægningsværktøj. For at svare på dette var ana-

lyserne i denne opgave fokuseret omkring identifikation og måling af benyttede risikosty-

ringselementer, som afrapporteres eksternt. For det er kun ud fra den eksterne afrapporte-

ring, at en objektiv analyse kan foretages. Der eksisterer nok en lang række risikostyringsele-

menter i alle virksomheder – også flere end dem, som er berørt i denne opgave. Mange af de 

væsentligste vil nok aldrig blive direkte rapporteret eksternt, da alle virksomheder naturligt 

gerne vil bevare deres kritiske succesfaktorer. Opgaven har efter identifikation af teoretiske 

risikoelementer forsøgt at eksemplificere deres brug i praksis. De praktiske elementer kulmi-

nerede i en K/I analyse, hvor de 20 største selskaber blev analyseret for at se på en eventuel 

sammenhæng mellem nøgletallet og deres grad af reguleret og kvalitetssikret risikostyring.  

Analysen fandt, at graden af risikostyring ikke direkte korrelerede med K/I værdien for et sel-

skab. Det var udelukkende Novo Nordisk, som viste det højeste niveau og samtidig højeste K/I 

værdi. Resten af analysens resultater viste modstridende tendenser. Det betyder dog ikke, at 

risikostyring ikke er værdifuldt for virksomheder, men i højere grad, at værdien af det ikke di-

rekte kan måles ud fra K/I. På trods af at analysen viste forskellige tendenser i sammenhæn-

gen mellem graden af risikostyring og K/I, er det min klare overbevisning, at decideret man-

gelfuld rapportering af risikostyring og social ansvarlighed hurtigt vil kunne lede til et fald i et 

selskabs værdi (hvilket også ses i praksis). Ud fra de årsrapporter, som er blevet gennemlæst, 

vil jeg mene, at risikorapporteringen kan benyttes som del af et beslutningsgrundlag for inve-

stering i en virksomhed. Dog skal de rapporterede forhold behandles med en vis skepsis, så-

fremt der ikke er tale om information afgivet inklusiv en erklæring med høj grad af sikkerhed 

(fra eksempelvis revisor).  Dvs., en mangelfuld risikostyring og –afdækning altid vil eksponere 

virksomheders modtagelighed over for forandringer i omverdenen. Det er herfor svært at op-

gøre risikostyring som værdifuldt værktøj direkte ud fra et enkelt nøgletal eller variabel. Risi-

kostyring som værktøj er indbegrebet af alle strategiske beslutninger, og alle strategiske be-

slutninger er behæftet med finansielle data. Det er herfor, at risikostyring som enkeltstående 

element ikke direkte kan måles ud fra de afrapporterede forhold. For næsten alle de virksom-

heder, som er succesfulde i dag er kendetegnet ved, at de har haft en fornuftig risikostyrings-
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politik enten bevidst eller ubevidst. Værdiskabelsen af risikostyring er således direkte afledt af 

virksomheders strategi og målsætninger og påvirkes i høj grad ift., hvilken type af virksomhed 

man anskuer. Så er risikostyring værdiskabende? Ja, men værdien er svær direkte at udlede 

fra et enkelt nøgletal, da den afhænger af uendeligt mange variable. Og risikostyring er netop 

værdifuldt, da det er baseret på naturlige instinkter og ikke påduttet eller oplært teori. Den 

naturlige risikostyring er et af de mest værdifulde værktøjer, vi mennesker besidder, da det 

sikrer vores personlige overlevelse, samt mulighed for at bruge disse elementer i moderne ri-

sikostyring til at sikre vores virksomheders fremtid.  
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Elektroniske kilder til brug for K/I analysen 

T1. Novo Nordisk 

- http://www.novonordisk.com/content/Denmark/HQ/www-novonordisk-com/en_gb/home/annual_report_2014.html 

T2. Coloplast  

- http://www.coloplast.com/Investor-Relations/Dansk-information/Arsrapporter/ 
- http://www.coloplast.com/Investor-Relations/Dansk-information/Arsrapporter/Risikostyring-og-intern-kontrol/ 

- http://www.coloplast.com/Investor-Relations/Dansk-information/Selskabsledelse/ 

- http://www.coloplast.com/About-Coloplast/Responsibility/Policies/ 

T3. Genmab 

- http://ir.genmab.com/annuals.cfm 

- http://ir.genmab.com/governance.cfm 

- http://ir.genmab.com/csr.cfm 
T4. Pandora 

- http://investor.en.pandora.net/annuals.cfm   

- http://investor.pandora.net/governancestatement.cfm 

- http://static.pandora.net/campaigns/pandoragroup/reports/PANDORA_CSR%20Report_2014/index.html 
T5. Chr. Hansen Holding 

- http://investor.chr-hansen.com/financialReports.cfm?pagesect=&calyear=2014 

T6. Novozymes  

- http://report2014.novozymes.com/ 

T7. DSV 

- http://investor.dsv.com/ 
- http://investor.dsv.com/governance.cfm 

- http://www.dsv.com/About-DSV/csr 

T8. William Demant Holding 

- http://www.demant.com/annuals.cfm 
- http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4C7PH1/114205499x0x812058/B95335B1-AB66-4726-B933-

3A90D8162A3F/Corporate_Governance_2014.pdf 

- http://www.demant.com/downloadcsr.cfm 

T9. GN Store Nord 

- http://www.gn.com/Investor/Financial-documents 

- http://www.gn.com/About-GN/Corporate-governance 

- http://www.gn.com/About-GN/Corporate-social-responsibility 
T10. Vestas Wind Systems 

- http://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2014/ar/150211_annual%20report%202

014.pdf 
- http://www.vestas.com/~/media/vestas/about/sustainability/pdfs/sustainability%20ceo%20statement%202015.pdf 

- http://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/corporate%20governance/statutory%20reports/corporategove

rnance_uk_2014.pdf 

T11. Tryg 

- http://tryg.com/dk/media/02_2015%20Tryg%20aarsrapport%202014_13-34189.pdf 

- http://www.tryg.com/en/media/Statutory%20corporate%20governance%20report%202014_12-34191.pdf 

T12. ISS 

- http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-5ASMJV/113635648x0x815375/ACED4481-43A5-4224-9DD0-

3C45BE5F6CF7/Statutory_report_on_Corporate_Governance_2014.pdf 

- http://www.annualreport.issworld.com/2014/ 

- http://www.responsibility.issworld.com/report2014/ 
T13 TDC 

- http://investor.tdc.dk/annuals.cfm?year=2014 

- http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-5BE87H/114073023x0x807403/40c2e3a7-ed29-451f-b64b-

fce56ea781a3/Corp_gov_holdning_2014_-_ndret_januar_2015.pdf 
- http://csrrapport2014.tdc.dk/ 

T14. FLSmidth & Co.  

- http://hugin.info/2106/R/1894014/671323.pdf 
- http://www.flsmidth.com/~/media/PDF%20Files/CorpCom/Corporate_Governance_2014.ashx 

- http://www.flsmidth.com/~/media/PDF%20Files/CorpCom/FLS_Sustainability_2014.ashx 
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- http://www.flsmidth.com/en-US/Investor+Relations/Governance/Board+committees 
T15. Carlsberg 

- http://www.carlsberggroup.com/INVESTOR/FINANCIALS/Pages/AnnualReports.aspx 

- http://www.carlsberggroup.com/csr/reports/Pages/default.aspx 

T16. Nordea Bank 

- http://www.nordea.com/Investor+Relations/Regnskaber/%c3%85rsregnskaber/807532.html 

- http://www.nordea.com/About%2bNordea/Corporate%2bSocial%2bResponsibility/Reporting/1711992.html 

T17. Danske Bank 

- http://www.danskebank.com/da-dk/ir/Pages/investor-relations.aspx 

- http://danskebank.com/en-uk/About-us/Corporate-Governance/Documents/Governance_report_2014_UK.pdf 

T18. A.P. Møller - Mærsk B 

- http://investor.maersk.com/da/financials.cfm 

T19. Jyske Bank 

- http://www.jyskebank.dk/wps/wcm/connect/43fa4b4f-3b6f-43d4-89b0-

e23e143082f3/Jyske+Bank_Aarsrapport+2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=43fa4b4f-3b6f-43d4-89b0-e23e143082f3 
T20. A.P. Møller – Mærsk A 

- http://investor.maersk.com/da/financials.cfm 
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