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Abstract 

The purpose of this thesis is to analyse and conclude on some of the major challenges 

facing Danish companies in addressing corruption and bribery, what are the risks they are 

facing, and how can they be addressed. 

The thesis comprises an introduction, analysis and conclusion. The introduction sets out 

the theoretical background fundamental to understanding the analysis. A group of three 

interviews has been used basis of this along with various publications and articles. 

The research part consists of two analyses. The first analysis is intended to give an 

understanding of where the Danish market stands in terms of corruption and bribery risk 

and actions companies are taking to respond. From the perspective of advisors that 

participate in assignments with Danish companies.  

The Second analysis is based on a corruption risk model built on publicly available 

information relating to companies on the Danish stock exchange.  

The key results of the analysis are that most Danish companies do not make their 

compliance ambition in respect corruption and bribery clear.  

The combination of geographical, transaction and industry risks results in larger 

companies such as Mærsk, FL Smidth, Chr. Hansen Holding, Coloplast and Novo Nordisk 

face the biggest risk exposure.  

Companies whom in the Danish media is reflected to have a high etical standards 

demonstrates strong compliance environments including Coloplast, Danske Bank, Vestas, 

Novo Nordisk and Novozymes. 

In conclusion Danish companies need to improve alignment of controls to reflect the risk 

of corruption and bribery in their business and the overall compliance ambition.  

Based on this assessment, plan for appropriate initiatives to mitigate the risks to an 

acceptable level. For most companies it is worth taking the UKBA adequate procedures 

into account when designing mitigating activities. 

To support a level playing field, companies should take action such as being selective in 

identifying business partners, implement whistle blowers and encourage a “no” to bribery 

through a strong tone at the top. 





 

Indholdsfortegnelse 

1. Indledning ........................................................................................ 1 

2. Problemformulering ......................................................................... 2 

3. Afgrænsning ...................................................................................... 3 

4. Metode .............................................................................................. 4 

4.1 Struktur............................................................................................................. 4 

4.2 Interview ........................................................................................................... 5 

4.2.1 Højinformant interview ........................................................................... 5 

4.2.2 Rådgiverinterviews................................................................................... 6 

4.3 Analyse af risikofyldte virksomheder ............................................................... 7 

5. Konsekvenser .................................................................................... 8 

5.1 De overordnede makro forhold ........................................................................ 8 

5.2 Konsekvenser på virksomhedsniveau ............................................................ 10 

6. Definitioner .................................................................................... 12 

6.1 Interessekonflikt ............................................................................................. 12 

6.2 Bestikkelse .......................................................................................................13 

6.3 Smørelse ..........................................................................................................13 

6.4 Afpresning .......................................................................................................13 

6.5 Hvidvaskning .................................................................................................. 14 

6.6 Antikonkurrence ............................................................................................. 14 

6.7 Gråzone ........................................................................................................... 14 

7. Geografiske forhold ........................................................................ 15 

7.1 CPI ................................................................................................................... 15 

7.2 BRIKS landene ............................................................................................... 16 

7.2.1 Brasilien.................................................................................................. 16 

7.2.1.1 Økonomi .................................................................................... 16 

7.2.1.2 Industri ...................................................................................... 16 

7.2.1.3 Jura ............................................................................................. 17 

7.2.1.4 Korruption .................................................................................. 17 

7.2.2 Rusland .................................................................................................... 17 

7.2.2.1 Økonomi ..................................................................................... 17 

7.2.2.2 Industri ...................................................................................... 18 

7.2.2.3 Jura ............................................................................................ 18 

7.2.2.4 Korruption ................................................................................. 18 

7.2.3 Indien ..................................................................................................... 19 



7.2.3.1 Økonomi .................................................................................... 19 

7.2.3.2 Industri ...................................................................................... 19 

7.2.3.3 Jura ............................................................................................ 20 

7.2.3.4 Korruption ................................................................................. 20 

7.2.4 Kina ........................................................................................................ 21 

7.2.4.1 Økonomi .................................................................................... 21 

7.2.4.2 Industri ...................................................................................... 21 

7.2.4.3 Jura ............................................................................................ 22 

7.2.4.4 Korruption ................................................................................. 22 

7.2.5 Sydafrika ................................................................................................. 23 

7.2.5.1 Økonomi .................................................................................... 23 

7.2.5.2 Industri ...................................................................................... 23 

7.2.5.3 Jura ............................................................................................ 23 

7.2.5.4 Korruption ................................................................................. 23 

8. Industrier ....................................................................................... 24 

8.1 De udvalgte industrier .................................................................................... 25 

8.1.1 Lægemiddelindustrien ........................................................................... 25 

8.1.2 Finansielle virksomheder ....................................................................... 26 

8.1.3 Transportindustrien ............................................................................... 26 

8.1.4 Byggebranchen ....................................................................................... 27 

8.1.5 Produktion .............................................................................................. 28 

9. Transaktionstyper ........................................................................... 28 

9.1 Risikofyldte acceleratorer ............................................................................... 29 

9.2 Specielt risikofyldte transaktioner ................................................................. 30 

9.2.1 Virksomhedsovertagelse og fusioner ..................................................... 30 

9.2.2 Joint Ventures ........................................................................................ 30 

9.2.3 Distributører............................................................................................31 

10. Relevant lovgivning ......................................................................... 31 

10.1 UKBA .............................................................................................................. 32 

10.1.1 Introduktion ........................................................................................... 32 

10.1.2 Analyse ................................................................................................... 34 

10.1.2.1 Overtrædelser og efterlevelse.................................................... 34 

10.1.2.2 Jurisdiktion ............................................................................... 39 

10.1.2.3 Strafferammen .......................................................................... 40 

10.1.3 Håndhævelse .......................................................................................... 40 

10.2 Den danske straffelov ..................................................................................... 41 



 

10.2.1 Introduktion ........................................................................................... 42 

10.2.2 Analyse ................................................................................................... 42 

10.2.2.1 Overtrædelse og strafferammen ............................................... 42 

10.2.2.2 Jurisdiktion ............................................................................... 43 

10.2.3 Håndhævelse .......................................................................................... 44 

11. Trendanalyse .................................................................................. 45 

11.1 Spørgsmål 1 ..................................................................................................... 46 

11.1.1 Respondenternes svar ............................................................................ 46 

11.1.2 Trend ...................................................................................................... 47 

11.2 Spørgsmål 2 .................................................................................................... 48 

11.2.1 Respondenternes svar ............................................................................ 48 

11.2.2 Trend ...................................................................................................... 49 

11.3 Spørgsmål 3 .................................................................................................... 50 

11.3.1 Respondenternes svar ............................................................................ 50 

11.3.2 Trend ....................................................................................................... 51 

11.4 Spørgsmål 4 .................................................................................................... 52 

11.4.1 Respondenternes svar ............................................................................ 52 

11.4.2 Trend ...................................................................................................... 54 

11.5 Spørgsmål 5 .................................................................................................... 54 

11.5.1 Respondenternes svar ............................................................................ 55 

11.5.2 Trend ...................................................................................................... 56 

11.6 Spørgsmål 6 .................................................................................................... 56 

11.6.1 Respondenternes svar ............................................................................ 57 

11.6.2 Trend ...................................................................................................... 58 

11.7 Spørgsmål 7 .................................................................................................... 58 

11.7.1 Respondenternes svar ............................................................................ 58 

11.7.2 Trend ...................................................................................................... 59 

11.8 Afrunding ........................................................................................................ 60 

12. Korruptionsrisikoanalyse ............................................................... 61 

12.1 Usikkerhed ...................................................................................................... 61 

12.2 Risikoparametrene ......................................................................................... 62 

12.2.1 Geografisk risiko .................................................................................... 62 

12.2.2 Brancherisiko ......................................................................................... 64 

12.2.3 Transaktionsrisiko ................................................................................. 69 

12.2.4 Imagerisiko ............................................................................................. 70 

12.2.5 Juridisk risiko ......................................................................................... 70 



12.3 Vægtning og følsomhedsanalyse ..................................................................... 71 

12.4 Kompenserende faktorer ................................................................................ 73 

12.5 Analyserne ...................................................................................................... 75 

12.5.1 Top 10 risikofyldte .................................................................................. 75 

12.5.2 Top 15 på geografi .................................................................................. 80 

12.5.3 Anomalier på brancheniveau ................................................................. 81 

12.5.4 Udslag i transaktionsrisikoen ................................................................ 83 

12.5.5 Risikofyldte med manglende forsvar ..................................................... 84 

12.5.6 Kompenserende faktorer og brancher ................................................... 87 

13. Perspektivering ............................................................................... 88 

13.1 Virksomhedens risiko og revisors rolle .......................................................... 89 

13.2 Koncernrevision ............................................................................................. 89 

13.3 Præsentation ................................................................................................... 90 

13.4 Ansvar ............................................................................................................. 90 

13.5 Konkurrence scenarier ................................................................................... 91 

13.6 Hvilken statskasse skal bøderne havne i? ...................................................... 92 

13.7 Finans-, skatte-, justitsministeriet ................................................................. 93 

13.8 Brug af korruptionsrisikomodellen ................................................................ 93 

14. Konklusion...................................................................................... 94 

 

Litteraturliste ....................................................................................... 96 

Udgivelser ................................................................................................................ 96 

Artikler ..................................................................................................................... 97 

 

  



 

Bilagsoversigt 

Bilag 1A – Interview med Keith McCarthy ............................................... 1 

Bilag 1B – Interview med Christine Jøker Lohmann ............................... 5 

Bilag 1C – Interview med Knut Gotfredsen ............................................ 10 

Bilag 2A – UKBA overtrædelser ............................................................ 14 

Bilag 2B – UKBA tilknyttede virksomheder ........................................... 15 

Bilag 2C – UKBA vejledning .................................................................. 16 

Bilag 3A – Interviewguide til analyse .....................................................17 

Bilag 3B – Interview med respondent 1 ................................................. 18 

Bilag 3C – Interview med respondent 2 ................................................. 25 

Bilag 3D – Interview med respondent 3 ................................................ 30 

Bilag 4A – Virksomhederne rangeret efter risiko .................................. 39 

Bilag 4B – Rangering efter virksomhedsnavn ....................................... 44 

Bilag 4C – Følsomhedsanalyse .............................................................. 48 

Bilag 4D – Ikke medtagede aktier.......................................................... 53 





1 | Danske virksomheder og korruptionsrisici | Indledning 

 

1. Indledning 

Hvad er korruption egentligt? Hvad er det drevet af? Og hvad kan man gøre for at undgå 

det? Spørgsmålene er mange, og svarene er mindst lige så mange, for det afhænger af 

øjnene, der ser, og i høj grad også af, hvad øjnene fokuserer på. Etik og integritet er 

definitioner, der kan variere fra person til person, og netop derfor er der risiko for 

misforståelser og uoverensstemmelser. 

Selve ordet korruption stammer fra det latinske ord ”Corruptio/Corrumpere”, som 

betyder at ødelægge eller fordærve1 - og det er netop det, korruption gør. Det ødelægger og 

fordærver det frie marked og den åbne konkurrence for de danske virksomheder. For 

virksomhederne er det derfor ikke længere et spørgsmål om, hvem der kan levere den 

bedste kvalitet eller det bedste produkt til prisen, men hvem der er i stand til og villig til at 

betale mest under bordet for at få sine varer solgt. Det handler pludseligt i langt mindre 

grad om, hvad forbrugeren ønsker, men om hvad beslutningstageren opnår ved aftalen. 

Hvorvidt korruption er voksende, faldende eller uændret er svært – nærmest umuligt – at 

måle og udtale sig kvalificeret om. Det er dog åbenlyst, at korruption er et emne og en 

risiko, som verdens organisationer og medier i høj grad tvinger i fokus og på den 

internationale dagsorden.  

Fokusset er steget væsentligt på baggrund af den internationale finansielle situation, da 

aktørerne er blevet mere opmærksomme på, hvor pengene strømmer hen. På den anden 

side har den finansielle situation drevet folk ud i økonomiske vanskeligheder, der kan 

medføre, at de i højere grad vil være villige til at benytte sig af korrupte handlinger for at 

rede sig selv og sin familie. 

Korruption er et problem i det meste af verden, og et problem i en størrelsesorden, som 

kræver, at alle har en interesse i at afskaffe det ved at gøre en aktiv indsats. Der er ingen 

virksomheder, der kan løfte opgaven alene, men de kan være med til at påvirke udviklingen 

i den rigtige retning. 

 

                                                   
1 http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Diverse_historie/Kulturhistorie-_middelalderen/korruption 
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2. Problemformulering 

Danske virksomheder med internationale aktiviteter oplever i deres daglige drift og 

strategiske overvejelser at skulle tage stilling til risici for korruption, bestikkelse og den 

dertilhørende lovgivning. Risikoen er afhængig af en række faktorer, som virksomhederne 

må forholde sig til. Gennem lovgivning forsøger visse lande at sætte korruption på 

dagsordenen, samt lave guidelines om, hvordan virksomhederne skal sikre sig mod 

korruption og bestikkelse. Virksomhederne står således både overfor risikoen for at opleve 

korruption og bestikkelse, men samtidig har de også risikoen for at blive retsforfulgt, hvis 

ikke de lever op til krav, gældende standarder og god skik. Dette vil blive analyseret ud fra 

følgende problemformulering: 

 

Hvilke korruptionsrisici står danske virksomheder overfor, når de agerer på 

et internationalt marked? – Hvordan bør disse risici håndteres? 

 

Følgende fokusområder vil blive inddraget til at analysere problemformuleringen: 

 Hvilke faktorer bør virksomhederne være opmærksomme på i forhold til 

korruption?  

 Hvordan er virksomhedernes opmærksomhed på korruptionsrisici? 

 Hvordan bør virksomhederne forholde sig til korruptionsrisici? 

 Hvilke virksomheder er i den højeste risikozone? 

 Hvordan skal revisor og andre aktører agere i forhold til korruptionsrisici? 
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3. Afgrænsning 

Afhandlingens juridiske hovedfokus vil være på den danske strafferet i det omfang, denne 

kan straffe individer og virksomheder, der er involveret i bestikkelse og korruption. 

Individer er inddraget, da de i denne sammenhæng typisk agerer på vegne af 

virksomheder. Af andre nationale lovgivninger vil det som udgangspunkt være UK 

Briebery Act, der er omdrejningspunktet for afhandlingen. Dette skyldes, dels at det er den 

nyeste og højest profilerede lovgivning på området, og dels at de fleste danske 

virksomheder har en engelsk forbindelse og vil være omfattet af loven. 

Andre nationale lovgivninger på området, som for eksempel US FCPA, medtages i det 

omfang, de er vigtige for forståelsen og analysen, men de vil ikke blive behandlet detaljeret. 

Afgrænsningen skyldes dels, at US FCPA, som har eksisteret siden 19772, er behandlet 

dybdegående tidligere, og dels at UKBA forventes at ramme et bredere udsnit af de danske 

virksomheder. 

I det globale perspektiv optræder korruption på næsten alle markeder, men vi har 

afgrænset afhandlingens fokus til BRIKS-landene. Fokusset er valgt, da BRIKS-landene er 

vækstlande, som har stor interesse for den danske eksporthandel. Målt på Danmarks 

samlede eksport er eksportandelen til BRIKS-landene fordoblet siden 2002, og denne 

stigning spås at fortsætte i fremtiden. Eksporten til BRIKS-landene udgjorde i 2012 godt 6 

% af den samlede danske eksport3. I analysen af de børsnoterede virksomheder er der taget 

udgangspunkt i TI CPI for at dække flest mulige markeder til det geografiske 

risikoparameter. 

I analysen af de børsnoterede selskaber afgrænses der fra en detaljeret behandling af 

virksomhedernes image, samt juridisk håndhævelse/jurisdiktion. Afgrænsningen fra image 

foretages, da det ikke er muligt at indhente empiri på, hvorvidt image har betydning for, 

om virksomheder udsættes for korruption. De, der reelt har en viden indenfor området, vil 

være de kriminelle aktører, som for eksempel oliesheiker og lignende i de respektive lande. 

Jurisdiktion er et svært målbart parameter, som må opgøres i virksomhedernes enkelte 

transaktioner, og ligeledes ofte hænger sammen med andre faktorer. I Rusland har man 

for eksempel en lovgivning mod korruption, som formentligt først håndhæves ved 

                                                   
2 http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/ 
3 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
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uoverensstemmelser i forbindelse med andre strafbare handlinger. Ligeledes gælder for 

Kina, hvor straffen for at begå korruption og bestikkelse er dødsstraf, på trods af at det i 

medierne fremstilles som tæt på umuligt at drive forretninger i disse egne uden relativt 

uetiske handlinger. 

4. Metode 

4.1 Struktur 

Afhandlingen er opbygget således, at læseren først får en introduktion til de konsekvenser, 

korruption og bestikkelse medfører – både i et makro- og et mikroperspektiv. Afsnittet skal 

sikre forståelsen af, hvorfor man er nødt til at bekæmpe og forholde sig til korruptionen. 

Der findes en lang række forskellige definitioner på korruption, som ikke giver en entydig 

forståelse for, hvad korruption egentligt er. Derfor klarlægges definitionen på korruption i 

denne afhandling i det efterfølgende afsnit, da det er nødvendigt for at forstå 

problemstillingerne i analyserne.  

I de efterfølgende afsnit redegøres dels for de juridiske restriktioner for danske 

virksomheder, herunder UK Briebery Act og den danske strafferet, og dels for BRIKS-

landenes betydning for de danske virksomheders eksport. Herudover defineres udvalgte 

industrier og forretningsmodeller, og hvilken betydning de har for korruptionsrisiciene. 

Afsnittene benyttes til de senere analyser. 

Efterfølgende vil trends på markedet blive analyseret ved hjælp af delvist strukturerede 

interviews med rådgivere i revisionsselskaberne, som har en daglig kontakt med 

virksomhederne omkring korruption og bestikkelse. Dette er for at undersøge de 

problemstillinger, danske virksomheder står overfor, samt hvilke de selv kan håndtere, og 

hvor de har behov for ekstern ekspertise. 

Derudover er der udarbejdet en analyse af samtlige børsnoterede virksomheder på den 

danske fondsbørs i forhold til, hvor stor en korruptionsrisiko de har. Der udarbejdes en 

analyse af virksomhedernes geografiske markeder, brancher og forretningsmodeller. 

Derudover analyseres virksomhederne i forhold til deres forebyggende og kompenserende 

initiativer mod korruption og bestikkelse. Analysen skal give en indikation af hvilke danske 

virksomheder, der har den største korruptionsrisiko. 
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Afslutningsvist vil der blive perspektiveret til relevante problemstillinger, i forlængelse af 

opnået teoretisk viden, analysernes resultater og afledte effekter. 

4.2 Interview 

Der er taget udgangspunkt i to forskellige interviewtyper, da der anvendes højinformante 

interviews som litterære kilder og semistrukturerede interviews som empiri til den ene 

analyse. 

4.2.1 Højinformant interview 

Der er anvendt højinformant interviews til at belyse UKBA, de danske virksomheder samt 

det danske fokus på korruption. Keith McCarthy er interviewet for at opnå viden om 

baggrunden for UKBA, og i den forbindelse hvilke tanker der er gjort omkring 

udformningen, og hvorfor resultatet er blevet, som der er. Keith har været involveret i 

udformningen af UKBA og været ansat i UK Serious Fraud Office, og han ved derfor også, 

hvordan de arbejder. Interviewet med Keith vil hovedsageligt blive anvendt i analysen af 

loven i afsnit 10.1. 

For at få viden omkring de danske virksomheders fokus og kamp mod korruption er 

Christine Jøker Lohmann fra Dansk Industri blevet interviewet. Christines arbejdsopgaver 

består blandt andet i at rådgive virksomhederne om korruptionsforhold i udlandet, og 

hvordan de bør forholde sig i givne situationer. Derudover har hendes afdeling udformet 

værktøjer til at tackle korruption og bestikkelse i virksomhederne. Christine er således i tæt 

kontakt med de danske virksomheder og ved af den grund, hvordan virksomhederne 

forholder sig til korruption og bestikkelse.  

Knut Gotfredsen, der er formand for Transparency International i Danmark, er interviewet 

for at få redegjort for den overordnede definition på korruption, samt at få et indblik i 

hvordan den politiske dagsorden optages af korruption. TI er en international 

interesseorganisation, som arbejder for at skabe gennemsigtighed, og herunder bekæmpe 

korruption ved blandt andet gennem lobbyisme at forsøge at få korruption og relaterede 

emner på den politiske dagsorden. Herudover laver de analyser af, hvordan niveauet af 

korruptionen opfattes i en række lande. TI har i mange lande specifikke afdelinger, der 

koncentrerer sig om korruptionen i de respektive lande. I nogle lande fungerer de sågar 

som en rådgivningslinje, hvilket dog ikke er tilfældet i Danmark. I Danmark er fokusset for 
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TI især på lobbyisme. Formålet med interviewet har været at få et indblik i, hvad der rører 

sig på området, og hvilke initiativer der er i gang. 

Interviewene er optaget for at sikre fuldstændigheden, og er efterfølgende fænomenologisk 

transskriberet og herefter godkendt af respondenterne. 

Udover referencepunkter i specifikke afsnit er alle tre interviews brugt for at skabe en 

grundlæggende forståelse for problemstillingen i supplement til anden litteratur. 

4.2.2 Rådgiverinterviews 

For at analysere de danske virksomheders problemstillinger samt hvilke af disse, de ikke 

selv kan håndtere, er der foretaget interviews af rådgivere i tre af de fire største 

revisionsselskaber, Deloitte, KPMG og PwC. Det er forsøgt at få et interview med en 

ligestillet i E&Y, men det har ikke været muligt, hvilket formentligt skyldes, at de ikke 

rådgiver på området for korruption og bestikkelse. Interviewene skal danne grundlag for 

en analyse af trends på området, både i forhold til korruptionsrisikoen, men også i forhold 

til efterlevelse af krav og regler. Når rådgivere fra revisionshusene er valgt som 

interviewpersoner, skyldes det, at revisorer har en rolle som betroet rådgiver i forhold til 

virksomhederne, og det derfor formodentligt ofte vil være nærliggende at rådføre sig hos 

dem på andre områder. Da interviewet ligeledes skulle anvendes til et indblik i den rolle, 

revisor har i en korruptionssammenhæng, er interview med andre rådgivnings- og 

konsulenthuse fravalgt. 

Den interviewede respondent fra PwC er Judith Canning, som er ansvarlig for Business 

Ethics, der udelukkende beskæftiger sig med forebyggende antikorruption. Hos KPMG er 

interviewpersonen Christian Honoré, som er partner på CSR-området, og ligeledes 

beskæftiger sig med forebyggende antikorruption. Både Judith og Christian har været 

indkaldt som en del af ekspertpanelet til OECDs høringsrunde i forbindelse med deres 

landebesøg i oktober 2012.  

Hos Deloitte er interviewpersonerne Kim Sparre, som er Director i Forensic, og Peter 

Madsen, der er Partner for Forensic. De beskæftiger sig begge med opklarende 

antikorruption.  

Interviewpersonerne er fundet ved at kontakte revisionshusene med vores problemstilling 

og ønsker til interviewet, hvorefter de er vendt tilbage med rette vedkommende. 

Interviewene er hovedsageligt brugt i analysen i afsnit 11. 
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Til interviewene er anvendt delvist strukturerede spørgeguides som har dannet ramme for 

interviewene, der tidsmæssigt har varieret fra 45-60 minutter. Interviewformen er valgt, 

da der denne er mulighed for at stille yderligere spørgsmål, hvis besvarelserne ligger op til 

en uddybende forklaring. Ved enkelte spørgsmål har vi opstillet en række potentielle 

svarmuligheder, da vi har haft en forventning om, hvor svaret ville ligge indenfor disse 

områder. Svarmulighederne er ikke blevet udleveret til respondenterne og har 

udelukkende været brugt til at sammenholde tendenser i respondenternes svar.  

Interviewene er optaget for at sikre fuldstændigheden, men er for at fastholde anonymitet 

fænomenologisk transskriberet og efterfølgende godkendt af respondenterne. 

4.3 Analyse af risikofyldte virksomheder 

Til måling af korruptionsrisikoen for de enkelte virksomheder har vi opstillet en 

korruptionsrisikomodel, der bygger på de parametre, som er afgørende for, hvor stor en 

risiko virksomhederne bærer i denne sammenhæng. Der er tre målbare parametre, som 

analysen er baseret på – geografi, branche og forretningsmodel. Foruden disse parametre 

er der yderligere to parametre, som også har betydning for korruptionsrisikoen, men som 

er svære at indhente empiri til på et overordnet virksomhedsniveau. Disse parametre, som 

jævnfør afgrænsningen er udeladt, er virksomhedernes image, og den effekt det kan have 

på korruptionsrisikoen, samt de juridiske forhold herunder risikoen for bødestraf. De 

enkelte parametre er diskuteret yderligere i afsnit 12.2. Korruptionsrisikoen udregnes på 

baggrund af fastsatte vægte, hvor geografien er den mest betydelige parameter. Der 

argumenteres for fastsættelsen af vægtene i afsnit 12.3. 

Analysen skal dels bruges til at identificere den iboende risiko for de børsnoterede 

virksomheder og dels den kontrollerede risiko. Den iboende risiko er den risiko, der 

fremkommer ud fra ovenstående parametre, mens den kontrollerede risiko skal 

sammenholdes med resultatet af den iboende risiko og niveauet for virksomhedens 

forebyggende og kompenserende initiativer, som for eksempel whistleblowerordninger og 

Code of Conducts.  

Til analysen tages udgangspunkt i alle børsnoterede selskaber på den danske fondsbørs, da 

disse virksomheder formodentligt repræsenterer de virksomheder i Danmark, der har de 

strengeste krav og mest komplekse forretningsmodeller, samt den største opmærksomhed 

fra offentligheden – og dermed den største imagerisiko. Til indhentning af empiri er der 
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udelukkende taget udgangspunkt i offentligt tilgængeligt materiale hovedsageligt på 

virksomhedernes hjemmeside og andre relevante kilder som for eksempel børsen.dk. 

Analysen er bearbejdet i afsnit 12. 

5. Konsekvenser 

Korruption har en bred vifte af betydninger, og lige så mange forskellige konsekvenser. I 

dette afsnit vil de væsentligste konsekvenser, korruption kan medføre, blive redegjort for 

og diskuteret. Afsnittet er opdelt i to dele; først et overordnet fokus på konsekvenser ud fra 

et makroperspektiv, efterfulgt af et mere detaljeret udsnit af virksomheders muligheder og 

ulemper.  

5.1 De overordnede makro forhold 

Korruption er et problem for hele verden og har med dens mange ansigter været det i flere 

årtier. Korruption forekommer i alle lande. Konsekvenserne kan være enorme for de 

enkelte lande, befolkninger, virksomheder og især handels- og investeringsmarkeder.  

I de fattigste lande kan sammensværgelser og korrupte forhold medføre, at det kan være 

utroligt svært og udfordrende at hjælpe de dårligst stillede, for eksempel er der i Afrika 

adskillige mennesker, der ikke kan få rent drikkevand, fordi investeringerne i 

langtidsholdbare løsninger bliver bortødslet i bestikkelse4.  

Det er et vitalt fokuspunkt for lande, der kæmper med økonomi og vækst, at være 

attraktive som investeringsobjekter og handelspartnere for udenlandske interessenter. Her 

er korruption et væsentligt fokuspunkt for mange virksomheder, når de vurderer 

mulighederne for penetrering af et nyt marked, da det kan give mange uforudsete 

forhindringer, og det i nogle tilfælde kan være dyrt.  

For det danske designselskab Louis Poulsen har der været væsentlige udfordringer med 

deres etablering i Kina. De kinesere, der skulle godkende Louis Poulsen, forespurgte 

allerede indledende, om de ved deres besøg i Danmark ville modtage gaver. Louis Poulsen 

ville ikke risikere, at gaverne ville blive betragtet som bestikkelse, og gjorde det derfor 

                                                   
4 http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/14-03-13/korruption-betyder-millioner-af-fattige-st-r-uden 
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klart, at det ikke ville ske. Det kan mistænkes, at der er en direkte sammenhæng til 

udskydelsen af deres licensgodkendelse til at drive forretning i Kina5. 

I Kina skal man i et udefinerbart omfang være klar til at gøre brug af korruption, hvis man 

vil være succesfuld forretningsdrivende. Korruptionen bliver således en udfordring for de 

udenlandske virksomheder, der gerne vil drive forretning i Kina og samtidig agere etisk 

korrekt. Som det omtales i afsnittet med den geografiske analyse, er Kina en del af BRIKS 

landene og en hurtig voksende økonomi, der på verdensplan er en væsentlig spiller. For 

Kina er det vigtigt at være en attraktiv platform for forretninger og investeringer, så de kan 

fastholde den store vækst, og de må derfor komme korruptionen til livs. Kinas ledere er 

selv opmærksomme på udfordringerne6, men der er langt fra de overordnede tanker og 

ideologier til at skabe handling hos de mellemledere, der nyder godt af de ekstra penge, og 

ligeledes ved menneskene nederst i systemet. En af de væsentligste udfordringer i Kina er 

deres traditioner for gaver, da det ikke kun er normalt, at man giver sine 

forretningsforbindelser fine gaver som for eksempel ure, men at det faktisk er uhøfligt og 

en fornærmelse at undlade det. En respondent beretter om cases i Kina, hvor individuelle 

personer er blevet tvunget til at modtage bestikkelse, da de dermed er med i en ”circle of 

trust”, hvor alle har noget på hinanden, og man dermed ikke er i farezonen for, at nogen 

snakker over sig7. 

Korruptionen spiller en stor rolle i mange af de fattige lande, og det kan næsten ses som en 

ond spiral. Dårlig ledelse og tillid kan medføre dårlig governance og manglende tro på 

systemet, hvilket gør, at befolkningen kan fristes til de muligheder, der ligger i korruption. 

Korruption forplanter sig op igennem de forskellige sociale lag, og i sidste ende giver den 

korrupte adfærd dårlig ledelse. Der opstår et problem, når der er motivation til at handle 

for sin egen vinding fremfor landets og virksomhedens interesse. 

I Danmark spiller korruptionen stadig en stor rolle, trods den har været på retræte i den 

seneste tid. Det første nedfældede tilfælde af korruption i en større målestok herhjemme er 

en historie fra 1640’erne. Christian den 4’s svigersøn, Corfitz Ulfeldt, var statholder i 

København, siden udnævnt til rigshofmester, og havde store udfordringer med 

                                                   
5 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/11/21/121349.htm 
6 http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2012/11/08/1108054642.htm 
7 Anonym respondent, bilag 3 
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sammenblanding af offentlige og private anliggender8. I trend med at Danmark har 

udviklet sig mere og mere struktureret, har man mindsket muligheden for bestikkelse ved 

drift af virksomhed i Danmark. Ironisk har der frem til 2006 været mulighed for at få 

skattemæssigt fradrag for penge brugt til bestikkelse i forbindelse med virksomhedens drift 

og etablering i udlandet9. 

I de seneste år har Danmark rangeret helt i toppen på TI CPI, som et af de mindst korrupte 

lande, og ligger i den seneste måling for 2012 på en delt 1. plads sammen med Finland og 

New Zealand. Selvom det blot er en indeksering af opfattelsen, er det en vigtig plads for 

Danmark. Det spiller en væsentlig rolle for virksomheder, der ser Danmark som en 

mulighed for fremtidige investeringer. Omvendt kan det diskuteres, hvorvidt det er en 

udfordring for Danmark som helhed, da det i en vis grad må forventes, at placeringen giver 

en falsk tryghedsfornemmelse og kan være med til, at nogle virksomheder ikke ser området 

som en væsentlig risiko10. 

5.2 Konsekvenser på virksomhedsniveau 

Tilbage i 2005 så man, hvordan amerikanske Walmart ved hjælp af smørelsespenge fik 

speedet processen op for byggegodkendelse til deres mange indkøbscentre i Mexico11. Det 

er estimeret, at der er brugt mere end 24 millioner dollars over en længere årrække på at få 

byggegodkendelser hurtigt igennem systemet, og der er nu sat en efterforskning i gang for 

at komme sagen til bunds. Det kan være svært for virksomhederne at opgøre de 

økonomiske konsekvenser, for på den ene side kan det være en stor omkostning at betale 

sig til hurtigere processer, men på den anden side kan det betyde et par måneders ekstra 

omsætning. I det store hele er det logisk, at hvis Mexico havde været et mindre korrupt 

land, og processerne for byggetilladelser fungerede, havde Walmart brugt mindre penge på 

opførelsen af deres indkøbscentre. Hele denne sag må have været udfordrende for mange 

af de lokale konkurrenter, da det må forventes, at de har haft væsentlig faldende 

omsætning i forbindelse med den hastigt stigende konkurrence. 

Udover de egentlige omkostninger direkte til korruption og bestikkelse er der væsentlige 

omkostninger forbundet indirekte med udfordringerne. Der bliver i stigende grad brugt 

                                                   
8 http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Diverse_historie/Kulturhistorie-_middelalderen/korruption 
9 http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1531388 
10 Knut Gotfredsen, bilag 1C 
11 http://www.nytimes.com/2012/04/22/business/at-wal-mart-in-mexico-a-bribe-inquiry-
silenced.html?pagewanted=all&_r=0 
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mange penge internt på at leve op til diverse lovkrav, både i form af de personer, der 

ansættes til at arbejde med området, de ekstra handlinger driften påføres og ekstra services 

som for eksempel whistleblowerfunktioner og tredjeparts due diligence. Alle disse 

omkostninger skal ses i sammenhæng med både konsekvenserne ved ikke at gøre det og 

eventuelle sagsomkostninger.  

Hvis man ser bort fra de resterende konsekvenser, og udelukkende betragter de egentlige 

omkostninger ud fra en cost-benefit betragtning, er det et relativt simpelt regnestykke. 

Udgifterne til sagsomkostninger ved en retssag og de interne efterforskninger kan være 

ekstremt høje og ressourcekrævende. I en af de seneste sager, hvor AVONs kinesiske 

medarbejdere har betalt bestikkelse i Kina, er det estimeret, at AVON har brugt cirka 280 

millioner dollars på eksterne og interne sagsomkostninger12. Det, at det kan være dyrt, 

underbygges af en amerikansk jurist på området, Matteson Ellis, som bekræfter, at 

omkostningerne kan være voldsomme for virksomhederne: 

” Penalties are in the multimillion-dollar range, and internal investigations are 

outrageously expensive”13. 

Udover de monetære omkostninger kan korruption og bestikkelse have væsentlig 

indflydelse på en virksomheds drift og muligheder. Når en virksomhed har genereret et 

dårligt ry, er det en lang og hård kamp tilbage til overfladen. Ifølge Christine Jøker 

Lohmann fra Dansk Industri ses det ofte, at danske virksomheder helt fravælger 

forretningspartnere, der har været involveret i korruption, bestikkelse eller hvidvaskning14. 

Det gælder dog mest ved valg af udenlandske tredjeparter. Dette hænger tæt sammen med, 

at historikken for korruption i danske virksomheder er meget begrænset, og at det kan 

have store konsekvenser for en virksomhed og dens drift, hvis den bliver forbundet med 

uetiske handlinger15. Hvis en virksomhed er blevet dømt for korrupte handlinger, må 

offentlige institutioner, underlagt EU direktiver, ikke handle med disse16. Alt efter hvilken 

transaktionstype samarbejdet består af, kan det have væsentlige konsekvenser, som det 

beskrives i afsnittet om UKBA. 

                                                   
12 http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444752504578024893988048764.html 
13 http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444752504578024893988048764.html 
14 Christine Jøker Lohmann, bilag 1B 
15 Keith McCarthy, bilag 1A 
16 ”Corruption crimes in relation to public procurement” – EU Direktiv 
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6. Definitioner 

Dette afsnit skal bruges til at belyse de forskellige elementer vedrørende korruption, samt 

hvordan korruption defineres i denne afhandling. Det er afgørende for forståelsen af 

afhandlingen, at der er en klarlagt definition for, hvad korruption er og indeholder. 

Ordet korruption stammer fra det latinske ”Corruptio/Corrumpere”, som betyder at 

ødelægge eller fordærve17. Korruption er i denne afhandling, når man misbruger en betroet 

magt, for sin egen vindings skyld18 – hvilket overordnet kan foregå på to måder. Man kan 

enten opfordre andre til det, eller acceptere andres opfordring, så der vil altid være 

minimum to aktører ved korruption. Begge dele vil gøre en person skyldig i korruption19.  

Der er en række underbegreber, der helt – eller delvist – dækkes ind under korruption; det 

drejer sig om interessekonflikt, bestikkelse, smørelse, økonomisk afpresning, hvidvaskning 

og antikonkurrence. 

6.1 Interessekonflikt 

Som ordet siger i sig selv, er interessekonflikter, når interesser er i konflikt med det, der 

gavner virksomheden mest, eller de krav der er i lovgivningen. Interessekonflikter dækker 

overordnet over samtlige korruptionshandlinger, men vil også kunne forekomme i 

situationer, der ikke umiddelbart læner sig op af korruption20.  

Interessekonflikter ses tydeligst ved tredjepartsaftaler, hvor man kan vælge en 

nærtbeslægtet som handelspartner, fremfor udbyderen med det bedste og billigste 

produkt. Her opfylder man sin egen interesse, men glemmer at tænke på virksomhedens 

interesse. Når interessekonflikter vedrører familieforhold eller andre nære relationer, er 

der tale om nepotisme21. Det er ikke sådan, at den nærtbeslægtede handelspartner ikke kan 

være det rigtige valg – man er blot nødt til at gennemgå de samme procedurer, som hvis 

valget var faldet på en anden samarbejdspartner, og dokumentere dette samt ens 

tilhørsforhold. 

                                                   
17 http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Diverse_historie/Kulturhistorie-_middelalderen/korruption 
18 Knut Gotfredsen, bilag 1C 
19 ”Wells”, side 245 
20 Anonym respondent, bilag 3 
21 http://transparency.dk/?page_id=61 
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6.2 Bestikkelse 

Bestikkelse forekommer, når man betaler, lover eller indikerer betaling, tager i mod 

betaling fra andre eller indikerer, at man vil tage i mod betaling fra andre, der ønsker at 

påvirke ens handlinger. Bestikkelse kan forekomme i mange afskygninger, men en af de 

mest almindelige22, som især foregår i Kina23, er, hvor indkøbsmedarbejderen får et 

kickback fra den virksomhed, man har valgt at købe sine varer fra. Virksomheden betaler 

et kickback til medarbejderen mod en forventning om, at medarbejderen også næste gang 

vælger at placere sin ordre hos dem.  

Derudover findes der bestikkelse i forhold til udbudsrunder, hvor virksomheder, der har 

interesse i at indgå i udbudsrunden, vil bestikke en medarbejder, der har viden omkring 

andres bud, således at de kan opnå den viden, der skal til for at afgive et vindertilbud. Det 

kan også forekomme, at virksomheden vælger at bestikke en person, der har en afgørende 

rolle i forhold til den endelige beslutning. 

6.3 Smørelse 

Smørelse er de små beløb, man betaler for at få serviceydelser, man i forvejen har ret til24. 

Smørelse vil ofte forekomme i situationer, hvor der er en embedsmand eller lignende, der 

har en afgørende rolle i forhold til den service, man efterspørger, og hvor han ikke vil lade 

tingene ske uden en ekstra betaling. Forskellen mellem en almindelig afgift og smørelse er, 

at man ved smørelsen allerede har ret til eller betalt for ydelsen, men et ekstra beløb 

afkræves af embedsmanden25. Det kan for eksempel være for at få et stempel i passet, der 

giver adgang til at komme ind i et land, eller for at få en behandling på et lokalt sygehus, 

byggetilladelser eller lignende. Nogle steder vil man ikke kunne få tingene igennem uden at 

betale smørelse, mens man i andre situationer vil opleve en forsinket proces. 

6.4 Afpresning 

Økonomisk afpresning er ikke korruption i alle situationer, men i visse situationer kan det 

høre ind under korruption. Økonomisk afpresning er, som det lyder, når man presser en 

anden person til at betale et beløb ved at true eller presse med noget andet26. Økonomisk 

afpresning i forhold til korruption vil formentligt oftest forekomme i forlængelse af andre 

                                                   
22 ”Wells”, side 242 
23 Anonym respondent, bilag 3 
24 Anonym respondent, bilag 3 
25 Anonym respondent, bilag 3 
26 ”Wells”, side 254 
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former for korruption. Det kunne for eksempel være i forlængelse af kickback-bestikkelsen, 

hvor indkøbsmedarbejderen vil presse en større andel til sig selv ud af 

samarbejdspartneren ved at true ham med, at ordren ellers vil ryge over til konkurrenten. 

Endvidere kan nævnes beskyttelsespenge, altså bestikkelse for beskyttelse. 

6.5 Hvidvaskning 

Hvidvaskning er, når man ved givne aktiviteter skjuler sorte penges oprindelse27. 

Hvidvaskning er i sig selv ikke korruption, men vil blandt andet være en forlængelse af 

korruptionen. Da korruption i langt de fleste lande er ulovligt, vil de penge, der betales ved 

korruption, kræve en hvidvaskning. 

6.6 Antikonkurrence 

Ved antikonkurrence aftaler virksomheder sig udenom markedskræfterne og kan derfor 

for eksempel sætte højere priser, end det markedet på konkurrencemæssige vilkår ville 

fastsætte prisen til. Overordnet er antikonkurrence en generel overtrædelse af 

konkurrencelovgivningen. Antikonkurrence og korruption har det til fælles, at 

forbrugerens interesse forbigås. 

6.7 Gråzone 

Der findes en lang række dilemmaer i forhold til korruption, og der vil forekomme en lang 

række tilfælde, der bevæger sig i en gråzone, hvor den rigtige løsning ikke er entydig. I 

disse tilfælde handler det i højere grad om at have klare linjer for, hvordan man forventer, 

folk agerer, samt hvilke overvejelser de skal gøre sig, når de bevæger sig i gråzonerne. Et 

eksempel på en gråzone kan være den hårfine grænse mellem rejseudgifter og gaver, hvis 

en potentiel kunde inviteres ned for at se en fabrik. På turen kunne der være inkluderet 

eksklusive restaurantbesøg og underholdning. Det kan være svært at skelne mellem hvilke 

omkostninger, der er etisk forsvarlige, og hvilke der ikke er? En god huskeregel, som stadig 

overlader bedømmelsen til den enkelte person, er: 

”Where there are no applicable rules, the best test is: how would it look on the front page 

of a newspaper or on the evening news?”28 

                                                   
27http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Kriminalret,_speciel/hvidvaskning_af_penge 
28 ”Fighting Corruption”, side 46 
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En gave, der kan tåle at blive fremstillet i medierne, vil i de fleste tilfælde være acceptabel, 

hvorimod en gave, der er behov for at skjule fra offentlighedens interesse, sjældent vil være 

etisk korrekt. 

7. Geografiske forhold 

Dette afsnit er bygget op med en kort introduktion af TI CPI, hvorefter der er fokuseret på 

BRIKS og de inkluderede lande. Baggrunden for afsnittet er at forklare vigtigheden af 

geografien i forhold til den efterfølgende analyse. 

7.1 CPI 

CPI er et indeks, der stiller landene i forhold til hinanden, ud fra hvor korrupt deres 

offentlige sektor opfattes. Til at udarbejde indekset bruges undersøgelser og vurderinger 

foretaget af uafhængige institutioner, men der skal være minimum tre undersøgelser, før 

datagrundlaget er tilstrækkeligt til, at landet kan indgå i CPI opgørelsen.  Landene 

bedømmes på en skala fra 0-100, hvor 0 indikerer, at landet opfattes som meget korrupt, 

mens 100 indikerer, at landet opfattes som meget rent/fri for korruption. Da skalaen er 

relativ, kan landenes rangering variere alt efter, hvor mange der er medtaget i indekset.29 

Korruption er en umulig størrelse at gøre op i hårde data, hvilket også er årsagen til, at CPI 

baseres på opfattelsen af, hvor korrupt den offentlige sektor er i de respektive lande. Hvis 

man skulle vurdere korruption på baggrund af, hvor mange retssager eller lignende, der 

omhandlede korruption, ville resultatet givetvis se anderledes ud, men empirien ville i 

langt højere grad udtrykke landenes retssystemer på området end den reelle korruption. TI 

laver også en vurdering af de enkelte retssystemer ”The National Integrity System 

Approach”, der giver en vurdering af retssystemerne ud fra hvor mange sager, der har 

været i de seneste år30. Da korruptionen måles på opfattelsen i den offentlige sektor, er en 

lav rangering derfor ikke ens betydende med, at dette land nødvendigvis er det mest 

korrupte land i verden31.  

                                                   
29 http://cpi.transparency.org/cpi2012/in_detail/ 
30 ”Money, Politics, Power: Corruption risks in Europe”, side 3 
31 http://cpi.transparency.org/cpi2012/in_detail/ 
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7.2 BRIKS landene 

BRIKS landene – Brasilien, Rusland, Inden, Kina og Sydafrika – er lande, hvor økonomien 

vokser, og hvor virksomheder har travlt med at få etableret sig. Sydafrika blev en del af 

BRIKS landene i marts 2013. Der er stort potentiale og store profitter at hente på 

markederne, men samtidig er det lande, hvis kultur og infrastruktur er meget forskellig fra 

det mere eller mindre velfungerende system, vi kender fra Danmark og resten af den 

vestlige verden. Økonomierne forventes at være blandt verdens største økonomier i 2050, 

hvor både Indien og Kina vil have overhalet USA32. Det eneste BRIKS land, der i 2050 ikke 

forventes at være på top 10 listen over verdens største økonomier, er Sydafrika, som først 

for nylig er blevet en del af de fire andre store vækstlande. Noget af det, der især er 

iøjnefaldende, er BRIKS landenes relativt lave placering på TI CPI, hvor det er tydeligt, at 

det kan være svært at drive virksomhed uden at blive udsat for korruption på disse 

markeder. 

7.2.1 Brasilien 

7.2.1.1 Økonomi 

Brasilien er den største økonomi i Sydamerika, og er blandt de største syv økonomier i 

verden33. Brasiliens BNP var i 2011 på 2.253 milliarder dollars, mens BNP per indbygger 

var 11.650 dollars34. De kommende år forudsiges Brasilien at have en vækst på 3-5 %, 

hvilket også giver muligheder for danske virksomheders eksport35. Danmarks 

markedsandel på vareeksport til Brasilien har været nogenlunde konstant de sidste mange 

år frem til 2011 – på 2,5 % i forhold til referencegruppen. Denne andel er dog stigende 

herefter, og i 2011 var markedsandelen på 3,2 % i forhold til referencegruppen36. 

Referencegruppen består af Tyskland, Sverige, Finland, Østrig, Belgien og Holland. 

7.2.1.2 Industri 

Den danske regering ser en lang række mulige vækstsektorer for danske virksomheder i 

Brasilien. En af de primære industrier, der er store forventninger til, er infrastrukturen. 

Det forventes, at der vil investeres cirka 4 % af Brasiliens BNP over de kommende 20 år, 

herunder især i forbindelse med værtsskabet for VM i fodbold i 2014 og de Olympiske Lege 

                                                   
32 ”The Wealth Report 2012”, side 11 
33 ”The Wealth Report 2012”, side 11 
34 http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Brasilien.pdf 
35 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Brasilien”, side 6 
36 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Brasilien”, side 4 
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i 2016. Udover infrastrukturen er også grøn vækst, klima, energi og miljø, arkitektur, 

bygnings-og ingeniørvirksomhed, søfart, olie og gas, fødevarer og landbrug, maskiner og 

udstyr, sundhed og velfærd, samt møbler, tekstiler, design og mode37. 

7.2.1.3 Jura 

Siden præsident Luiz Inácio Lula da Silva tiltrådte præsidentposten i 2002, er der sket en 

opstramning i holdningen til korruption i Brasilien38. Brasilien har ikke en selvstændig lov 

mod korruption og bestikkelse, men et ministerium der er ansvarlig for at inddrive 

pengene fra korruptionssager39. 

7.2.1.4 Korruption 

Brasilien har store problemer med korruption, som forekommer på alle niveauer i det 

offentlige40. I Brasilien forsvinder der mange penge ved korruption; over en årrække er der 

forsvundet over 200 milliarder kroner fra den brasilianske statskasse. Det ansvarlige 

ministerium har forventninger om at kunne inddrive 4,5 milliarder41. Nepotisme er en 

meget brugt korruptionsform i Brasilien, som virksomhederne, hvis ikke de er 

opmærksomme, ofte vil kunne opleve. 

Ifølge TI CPI 2012 ligger Brasilien på en 69. plads med en rating på 43, hvilket er et 

betydeligt fremskridt i opfattelsen af korruption i Brasilien42. Tilbage i 2008 havde de en 

rating på 3543, hvilket til dels kan skyldes, at CPI har fået et bedre datagrundlag ved at 

åbne op for flere undersøgelser, men også at Brasilien er blevet bedre til at tackle 

korruptionen. 

7.2.2 Rusland 

7.2.2.1 Økonomi 

Med et BNP på 2.005 milliarder dollars og et BNP per indbygger på 16.700 dollars i 201144 

er Rusland den sjette største økonomi i verden45. I fremtiden vil Rusland formentligt rykke 

sig endnu længere op af denne liste med en vækstforudsigelse på 4 % årligt, hvilket vil 

                                                   
37 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Brasilien” 
38 http://www.idan.dk/Nyheder/a353brasilien4.aspx 
39 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-44943405:korruption-koster-milliarder-i-brasilien.html 
40 http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Marked/CSR/Brasilien.pdf 
41 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-44943405:korruption-koster-milliarder-i-brasilien.html 
42 ”TI CPI” 
43 Skalaen var frem til 2012 målt fra 0-10, og herefter fra 0-100. For at kunne sammenligne er 3,5 sat til 35. 
44 http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Rusland.pdf 
45 ”The Wealth Report 2012”, side 11 
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medføre yderligere eksportmuligheder for danske virksomheder. Rusland er det BRIKS-

land, danske virksomheder eksporterer næstmest til, og eksporten er stødt stigende både 

for varer og tjenesteydelser46. Den danske regering vil arbejde for, at danske virksomheder 

øger eksporten til Rusland med 50 % frem mod 2016, hvilket løftes ved et tættere 

samarbejde med den russiske regering47. 

7.2.2.2 Industri 

I Rusland satser den danske regering på sektorerne energi og miljø, landbrug og fødevarer, 

sundhed og søtransport. Disse indsatsområder skal hovedsageligt styrkes gennem netværk, 

hvorfor man på sundhedsområdet allerede har etableret et vellykket Healthcare Network, 

hvor selskaber som Novo Nordisk, Coloplast, Lundbeck, Leo Pharma og Medipal Onko 

indgår48. Eksportrådet er indgået i et russisk netværk på energi- og miljøområdet, som 

ligeledes er vellykket49. I 2020 har Rusland en målsætning om at være selvforsynende 

indenfor fødevarer, hvilket giver unikke muligheder for eksport til at øge 

landbrugseffektiviteten50. 

7.2.2.3 Jura 

Den russiske regering har indført en lov mod korruption i slutningen af 2008, The Russian 

Federation Federal Law on Corruption Counteraction51, men i Rusland håndhæves loven 

først, når vedkommende, der har været korrupt, er kommet i uoverensstemmelse med 

embedsmænd i forbindelse med andre strafbare handlinger. Problemet i Rusland er, at de 

har mange modsatrettede lovgivninger, som gør det umuligt for den enkelte borger eller 

virksomhed at leve i overensstemmelse med alle lovene, uanset hvor hårdt man prøver. 

Netop derfor handler det i højere grad om at holde sig udenfor magthavernes søgelys.52  

7.2.2.4 Korruption 

Da Sovjetunionen stadig eksisterede, fandt korruption og bestikkelse hovedsageligt sted fra 

bunden og op, mens man efter Sovjetunionens fald har oplevet det modsatte – at 

korruptionen kommer fra toppen af samfundet53. Korruption er blevet en så stor del af den 

russiske model, at den nærmest er umulig at nedbryde. Selvom det er gratis at gå til lægen i 

                                                   
46 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Rusland”, side 3 
47 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Rusland”, side 3 
48 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Rusland”, side 8 
49 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Rusland”, side 10 
50 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Rusland”, side 11 
51 http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2008/12/222114.shtml 
52 ”Mystikken om Putin”, side 94 
53 ”Mystikken om Putin”, side 95 
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Rusland, forventer lægen, at man betaler penge under bordet ved en længerevarende 

behandling. Virksomheder kan betale penge til magthaverne, hvis de har en konkurrent, de 

ønsker at slippe af med. Det handler bare om at komme konkurrenten i forkøbet. Samlet 

set vurderes Rusland til at begå korruption og bestikkelse for mindst 600 milliarder kroner 

om året, hvilket formentligt er lavt sat.54 

Rusland er det BRIKS land, der scorer lavest i TI CPI for 2012, hvor de ligger placeret på 

en 133. plads med en score på 2855. Da korruption i Rusland kan forekomme i stort set alle 

afskygninger, er dette ikke nogen overraskelse. 

7.2.3 Indien 

7.2.3.1 Økonomi 

Indien er en sprudlende økonomi, der har haft en årlig vækst på 6-8 %56, selv under 

finanskrisen, der ellers har sat sine spor på mange andre store økonomier. I 2011 havde 

Indien et BNP på 1.836 milliarder dollars og et BNP per indbygger på 3.650 dollars57. 

Danske virksomheder afsætter allerede nu betydeligt til Indien, især indenfor shipping og 

serviceydelser. Der er dog mulighed for en større eksportvækst for danske virksomheder, 

særligt for de små og mellemstore virksomheder, hvorfor regeringen har udarbejdet en 

vækststrategi mod Indien58. Eksporten til Indien har i mod forventning i den seneste 

periode mødt store udfordringer på grund af uoverensstemmelser mellem Danmark og 

Indien. Indien har sat krav om at få udleveret danske Niels Holck, så han kan retsforfølges 

for våbensmugling, hvilket Danmark ikke har villet indvillige i, på grund af en mistanke om 

potentiel tortur59.  

7.2.3.2 Industri 

Indien er et af de lande, man som dansk virksomhed bør være repræsenteret i. Der er store 

eksportmuligheder i en lang række sektorer. Indiens befolkningssammensætning er helt 

unik med 60 % af befolkningen værende under 30 år60. Dette gør Indien særlig attraktiv 

for forskning, innovation og uddannelse. Derudover er Indien præget af enorm stor 

fattigdom og har sågar områder, som ikke er tilgængelig med bil grundet manglende 

                                                   
54 http://www.b.dk/verden/korruption-aeder-rusland-op 
55 ”TI CPI” 
56 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Indien”, side 3 
57 http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Indien.pdf 
58 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Indien”, side 3 
59 http://politiken.dk/udland/ECE1921207/sag-om-udlevering-til-indien-kan-begynde-forfra/ 
60 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Indien”, side 5 
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vejnet, hvorfor også infrastruktur er et område danske virksomheder kan eksportere sine 

kompetencer til. Foruden disse sektorer er Danmark konkurrencedygtige indenfor 

sektorerne grøn vækst, energi og miljøteknologi, sundhed og velfærdsydelser, shipping, 

samt fødevarer og landbrug61. 

7.2.3.3 Jura 

I Indien har regeringen ikke lavet væsentlige initiativer mod korruption, hvilket dog kan 

undre, eftersom korruptionen er en stor hæmsko for udviklingen i Indien. Alting foregår 

meget langsommeligt for nyetablerede virksomheder, som potentielt kan medvirke til at 

løfte det indiske samfund betydeligt62. I 2011 var der dog visse tiltag i gang, og et lovforslag 

mod korruption blev fremført. Dette medførte protester, hvor aktivisten Anna Hazare blev 

fængslet og endte med at sultestrejke mod korruption63. Spørgsmålet er, om der vil ske 

noget på området, eftersom det kræver, at regeringen slår hårdt ned mod den korruption, 

de selv udfører64. 

7.2.3.4 Korruption 

I Indien er det svært at komme uden om korruption, da der ofte optræder korruption i den 

offentlige sektor. Hvis en virksomhed har brug for en godkendelse fra en offentligt ansat, 

før de kan komme videre med deres etableringsproces, vil de ofte være nødsaget til at 

smøre. I Indien har man ikke samme ansættelsesvilkår som i Danmark, og det vil derfor 

ikke være en fordel at møde op dagen, ugen eller måneden efter, da det formentligt vil være 

den samme mand, som skal godkende, disse dage65. For de danske virksomheder er det 

især ved brug af eksterne konsulenter, der opstår et problem i forhold til korruption. 

Selvom virksomhederne har klare regler og holdninger til korruption, kan det være svært 

at skelne mellem gaver og egentlig bestikkelse, når de opererer i et land, hvor kulturen og 

normerne er anderledes fra de danske. I Indien antages det, at cirka 45 % af befolkningen 

har været involveret i korruption66.  

                                                   
61 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Indien” 
62 http://www.business.dk/oekonomi/danske-virksomheder-i-farlig-flirt-med-indisk-korruption 
63 http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/18-08-11/indien-anna-hazare-far-lov-til-sultestrejke-mod-ko 
64 http://www.avisen.dk/politikere-skal-slaa-ned-paa-egen-korruption_157712.aspx 
65 Anonym respondent, bilag 3 
66 http://www.business.dk/oekonomi/danske-virksomheder-i-farlig-flirt-med-indisk-korruption 
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Indien placerer sig på en 94. plads på TI CPI over de mest korrupte lande med en rating på 

3667. Dette afspejler tydeligt, at Indien har store problemer med korruption i den offentlige 

sektor, og at en stor del af befolkningen er involveret i korruptionen. 

7.2.4 Kina 

7.2.4.1 Økonomi 

Kina er verdens næststørste økonomi – efter i 2010 at have overhalet Japan – kun overgået 

af USA. Man forventer, at Kinas økonomi vil vokse til verdens største økonomi indenfor 

det næste årti68. Kinas BNP var i 2011 på 8.231 milliarder dollars, mens BNP per indbygger 

var på 8.350 dollars69. Som man kan se ud fra tallene, har Kina et enormt potentiale for 

danske virksomheder, både fordi det er en stor økonomisk platform, men også fordi der er 

store forventninger om vækst på det kinesiske marked. Den danske regering arbejder på at 

skabe et endnu tættere bånd med den kinesiske regering for at åbne øjnene for Danmark 

på det kinesiske marked.  

Det kan være svært for virksomheder at etablere sig og drive forretning i Kina uden hjælp 

fra den danske stat, hvilket skyldes, at der i Kina er stor vægt på et offentlig-privat 

samarbejde70.  

7.2.4.2 Industri 

Den danske regering har udarbejdet en vækststrategi, hvor der er udpeget syv forskellige 

sektorer, der kan være med til at øge eksporten til Kina for danske virksomheder. Disse 

sektorer er fødevarer og landbrug, klima og energi, vand og miljøteknik, shipping, Det Blå 

Danmark og infrastruktur, lægemidler, sundhed og velfærdsteknologi, urbanisering og 

forskning, innovation og uddannelse71. Regeringen har allerede indført visse initiativer på 

området for forskning og uddannelse, hvor man har indgået et samarbejde med et kinesisk 

universitet om et dansk-kinesisk uddannelsescenter, som, man forventer, står færdig i 

201372.   

                                                   
67 “TI CPI” 
68 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Kina”, side 3 
69 http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Kina.pdf 
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72 ”Vækstmarkedsstrategi 2012 – Kina”, side 6 
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7.2.4.3 Jura 

I Kina er der ikke en separat lovgivning mod korruption, men ifølge den kinesiske 

straffelov er det forbudt både at tilbyde eller modtage bestikkelse i den offentlige sektor, 

dette gælder også for afpresning og hvidvaskning. Endvidere er det beskrevet direkte at det 

er forbudt for offentlige ansatte at misbruge deres tillidshverv. Efter strafferetten i Kina 

kan man risikere dødsstraf som følge af strafbare handlinger, herunder også korruption. 

Tidligere har man overvejet at afskaffe dødsstraffen, men dette blev ikke gennemført. Den 

seneste udvikling er, at Kina har underskrevet og godkendt UNCAC.73 

De kinesiske magthavere slår ned på korruption i de lokale samfund og provinser, hvilket 

har resulteret i, at virksomheder visse steder i Kina vil opfatte landet som korruptionsfrit, 

mens det andre steder vil opfattes som meget korrupt74. 

7.2.4.4 Korruption 

Korruption er en del af det at drive virksomhed i Kina, da det foregår på alle niveauer i det 

offentlige system. I 2004 vurderedes det, at det samlede beløb for korruption lå på 14 % af 

Kinas BNP75. 

Korruption i Kina forekommer ikke kun i det offentlige. Det er normalt, at en medarbejder 

i en indkøbsfunktion får et kickback, når vedkommende placerer en ordre hos et andet 

selskab. Det kan være svært som dansk virksomhed, eller dansk medarbejder i en kinesisk 

virksomhed, at bryde dette mønster, da den gensidige ”vi-har-noget-på-hinanden”-rolle 

dermed vil forsvinde.76 

Kina placerer sig på en 80. plads på TI CPI 2012 med en score på 3977. Kinas 

problemstillinger er en del anderledes end de øvrige BRIKS-lande, hvilket formentligt også 

er afspejlet i ratingen – med nogle distrikter, der stort set er korruptionsfri, mens andre er 

fyldt med korruption. 

                                                   
73 http://www.business-anti-corruption.com/country-%20%E2%80%8Bprofiles/east-asia-the-
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74 Anonym respondent, bilag 3 
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7.2.5 Sydafrika 

7.2.5.1 Økonomi 

Sydafrika er den største økonomi i Afrika med et BNP på 392 milliarder dollars og et BNP 

per indbygger på 10.950 dollars i 201178. Man forventer en stigende vækst fra Sydafrika, 

som er det nyeste medlem af BRIKS-landene. Den danske regering arbejder på at øge den 

danske eksport til Sydafrika med 50 % frem mod 2016. De har igangsat en række 

initiativer, der skal øge samarbejdet og interessen for Danmark, med den sydafrikanske 

regering79.  

7.2.5.2 Industri 

Den danske regering mener, at der er en række potentielle sektorer, der kan være med til at 

skabe eksportvækst for danske virksomheder.  Det drejer sig om den grønne vækst, klima, 

energi- og miljøsektoren, vand og spildevand, landbrug og fødevarer, infrastruktur, 

affaldshåndtering og ressourceeffektivitet samt kunst, design og arkitektur80. 

7.2.5.3 Jura 

Regeringen i Sydafrika mærker et massivt pres fra offentligheden, som kræver hårdere 

sanktioner mod samfundssnydere. Politikerne har imødekommet dette ved at etablere en 

liste med en offentliggørelse af svindlernes navne81.  

7.2.5.4 Korruption  

I Sydafrika har man, selv efter apartheids fald, oplevet korruption i forskellige 

afskygninger. Den største del af korruptionen forekommer på det kommunale plan, hvilket 

22 % af de indberettede klager omhandler. Dette kan ses i antallet af fyringer af offentligt 

ansatte, hvor man siden 2004 har fyret 1500 medarbejdere for svindel82.  

En af de mest sete former for korruption er de såkaldte ”spøgelser” i det offentlige system. 

Det kan for eksempel være offentligt ansatte, der i systemet registreres som havende 4-5 

forskellige stillinger, mens de reelt kun har én. Derudover findes der eksempler på fiktive 
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personer, hvor de har registreret alle personspecifikke oplysninger i systemet, selvom de 

ikke eksisterer i virkeligheden83.  

Herudover oplever man ofte korruption fra politiet og retssystemet, hvor sagsmapper 

forsvinder, eller anklager bortfalder som følge af bestikkelse. Der er derfor ikke meget tillid 

til retssystemet i Sydafrika. 

Sammen med Brasilien er Sydafrika det bedst placerede BRIKS land på TI CPIs 2012 

opgørelse over korrupte lande, hvor begge befinder sig på 69. plads med en rating på 4384. 

En af årsagerne til denne høje placering sammenlignet med de andre BRIKS-lande kan 

skyldes, at Sydafrikas befolkning er meget opmærksom på regeringens foretagender. En 

anden del af forklaringen kan formentligt findes i den øgede transparens, der er kommet i 

Sydafrika siden apartheids afskaffelse. 

8. Industrier 

Dette afsnit omhandler sammenhængen mellem udvalgte industrier og den potentielle 

eksponering for korruption og bestikkelse. Baggrunden for afsnittet er at forklare 

vigtigheden af industrien i forhold til den efterfølgende analyse. Der er taget udgangspunkt 

i en kort indledende analyse af industrien, herefter en analyse af den potentielle 

selvregulering og opmærksomhed på problemet og til sidst en redegørelse af risikoen. 

Industririsikoen er delvis en blanding af flere forskellige parametre og kan være svær at 

opstille helt alene85. Der bliver for eksempel taget højde for, hvordan forretningsmodellen 

typisk er, hvad eksponeringen er til beslutningstager, og om det sædvanligvis er store eller 

små transaktioner. 

Industriernes indspil til den samlede korruptionsrisiko er udfordrende at definere præcist, 

og der er delte meninger. Keith har en forventning om, at industrien er en afgørende faktor 

i forhold til hvilke virksomheder, der bliver fokuseret på i forbindelse med den juridiske 

opfølgning, og samtidig mener han, at nogle industrier historisk set har været så udsat for 

korruption, at det næsten vil være umuligt at drive forretning uden86. Christine mener 

derimod, at den risiko, virksomheder er udsat for, ikke er industrispecifik, men består af et 
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utal af andre parametre. Det væsentligste i forhold til industrierne er, hvorvidt de selv har 

været med til at udvikle regelsæt, der generelt har kunnet hjælpe branchen til at rykke sig 

længere væk fra korruption i forhold til andre brancher87. Ligeledes er der forskel på, hvor 

stort et mediefokus der er på de enkelte industrier. 

8.1 De udvalgte industrier 

Der findes selvsagt et utal af forskellige industrier og brancher, afhængigt af hvor dybt man 

går i klassificeringerne. Endvidere vil der naturligvis være virksomheder, som passer i flere 

industrier, især større konglomerater og forskellige investeringsselskaber. 

8.1.1 Lægemiddelindustrien 

Lægemiddelindustrien indeholder alle medicin-, medico-, biotek- og enzymselskaberne, 

som trods forskellige brancheorganisationer, typiske forretningsmodeller og metoder 

falder under den samme paraply. Industrien har historisk været et stort fokuspunkt for 

offentligheden, og forventes at være det fremadrettet også. Når man fremstiller præparater 

til at hjælpe og helbrede mennesker, er der selvsagt stort fokus på, at dette bliver udviklet, 

testet og fremstillet i højeste kvalitet, og det er derfor en langsommelig og dyr proces, 

virksomhederne går igennem, inden deres produkter begynder at generere omsætning. 

Dette kan være med til at påvirke de eventuelle virkemidler, virksomhederne er klar til at 

tage i brug for at sælge deres produkter. En yderligere faktor, der medfører en øget risiko, 

er, at der ofte er hel eller delvis betaling af produkterne fra stater eller forsikringer. Hvis 

forbruger, beslutningstager og betaler er tre forskellige enheder, er der øget risiko for, at 

beslutningstager handler til egen vinding. 

Da industrien selvsagt er opmærksom på dens udfordringer og behov for offentlig tillid, 

har der allerede fra et tidligt tidspunkt været et stort fokus på den interne regulering. 

Derudover spiller brancheforeningerne en stor rolle i forhold til fastsættelse af standarder 

og god skik, og ligeledes vedrørende opfølgningen af hvorvidt virksomhederne overholder 

disse.  

                                                   
87 Christina Jøker Lohmann, bilag 1B  
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Risikoen for, at virksomhederne i lægemiddelindustrien i fremtiden vil blive påvirket 

direkte eller indirekte af korruption i deres hverdag, er høj, og selv en middag på en 

burgerbar kan blive opfattet forkert i den sammenhæng88.  

Korruptionsrisikoen er høj primært af to årsager, dels fordi der er stor opmærksomhed fra 

offentligheden, og dels fordi det er en velholden industri. Det, at det er en kapitalstærk 

industri må forventes at have konsekvenser både for handelspartnernes fokus og krav, men 

også for offentlige retsinstanser.  

8.1.2 Finansielle virksomheder 

Under finansielle virksomheder er i denne sammenhæng inkluderet banker og 

forsikringsselskaber, da de i hovedtræk har det samme risikobillede. Investerings-, 

pensions- og realkreditinstitutter er udeladt, da deres risikoprofil er begrænset. 

Den internationale kamp mod hvidvaskning har skærpet kravene til bankerne, i forhold til 

hvilke informationer og dokumentation de skal indhente fra deres kunder; det gælder både 

for privatpersoner og i erhvervssammenhæng, når der skal oprettes konti eller laves større 

transaktioner89. Der er et væsentligt fokus på finansielle virksomheders ageren, og tilliden 

til deres adfærd er essentiel for deres eksistens. 

Der har ikke tidligere været korruption og bestikkelse forbundet med denne branche. 

Branchen har til tider været brugt i forbindelse med skattebesvigelser, men udelukkende 

hvor virksomheder eller personer har brugt branchen til at skjule ulovlige transaktioner90. 

Risikoen for, at korruption og bestikkelse kommer til at spille en væsentlig rolle for danske 

virksomheder i denne branche, vurderes relativt lav. 

8.1.3 Transportindustrien 

Transportindustrien er en udsat industri, der agerer med langt de fleste industrier og i 

risikofyldte områder over hele verden. Det er alment kendt, at mange af virksomhederne i 

denne branche har oplevet og stadig oplever store udfordringer i havnene i de fattigere 

lande. Det har tidligere været almindeligt, at man betalte mindre summer af 

smørelsespenge for at få godkendt papirarbejdet i forskellige havne.  

                                                   
88 http://www.dailypioneer.com/sunday-edition/sunday-pioneer/world/us-sues-novartis-again-says-it-bribed-doctors-
for-patents.html 
89 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 
90 http://www.business.dk/finans/flere-danske-banker-i-skattely-manoevre  
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Udover smørelsespenge er industrien også, især på det seneste, blevet udsat for pirateri, 

hvor man må kunne forvente sig, at beskyttelsespenge kan komme til at spille en væsentlig 

rolle. 

Selvom mange af de større shippingselskaber står sammen om at bekæmpe korruption og 

bestikkelse gennem forskellige tiltag, som MACN91, er der stor opmærksomhed på, at 

branchen endnu ikke er blevet disse transaktioner og ry kvit. Endvidere må man forvente, 

at UKBA til en vis grad kommer til at spille en rolle med dens nedslag på smørelsespenge 

og mulighed for at bruge det, som en indgangsvinkel92.  

På baggrund af dette må transportindustrien ses som værende blandt de mest risikofyldte 

brancher. 

8.1.4 Byggebranchen 

Byggebranchen består af en række forskellige entreprenør- og byggevirksomheder. 

Byggebranchen er ofte kendetegnet ved store kontrakter, og i mange tilfælde med 

forskellige beslutningstagere i forhold til betalere, for eksempel i forbindelse med 

byggeherrer eller offentlige byggerier. Denne uligevægt skaber en stor risiko, fordi der 

potentielt vil være udbydere, der fokuserer mere på at få fordelagtige aftaler til 

beslutningstageren og ikke nødvendigvis for betalerens interesse.  

Historisk er der flere sager, hvor byggetilladelser, og sågar overdragelsesaftaler ved hjælp 

af uetiske transaktioner, har sikret en hurtig behandling ved de offentlige instanser. 

Det er meget begrænset, hvad der er af branchespecifikke interesseorganisationer, der 

varetager risici inden for disse spektre. Hvis man kigger på de seneste sager, har 

bygherrerne og entreprenørerne selvsagt fået en dårlig eksponering, men der har i stor 

grad også været fokus på de parter, der har bestilt byggearbejdet, som for eksempel den 

seneste sag med Walmart93. 

Det ses som en væsentlig risiko, at virksomheder, der opererer i byggebranchen, i høj grad 

vil være udsat for korruption og bestikkelse. Man må kunne forvente, at det med et øget 

fokus vil kunne mindskes til primært at vedrøre smørelsespenge. 

                                                   
91 http://www.bsr.org/en/our-work/initiatives/maritime-anti-corruption-network 
92 Keith McCarthy, bilag 1A 
93 http://www.nytimes.com/2012/04/22/business/at-wal-mart-in-mexico-a-bribe-inquiry-
silenced.html?pagewanted=all&_r=0 
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8.1.5 Produktion 

Produktionsvirksomheder har ofte en stor række leverandører og et stort 

distributørnetværk, som medfører større transaktioner og stor eksponering for 

beslutningstager. Det ses, at produktionsvirksomheder med et stort fokus på pris og 

konkurrence rykker væsentlige dele af deres produktion til udlandet, da de her ofte kan få 

billigere arbejdskraft. Det er typisk lande, der er placeret længere nede af CPI, og det 

medfører derfor ligeledes en øget risiko.  

Der er ikke som sådan nogle taktstyrende branchespecifikke organisationer der har taget 

initiativ til at arbejde mod korruption og bestikkelse. 

Produktionsvirksomheder vil typisk have en middel til høj eksponering. 

9. Transaktionstyper  

Der findes ligeså mange forskellige forretningsmodeller, som der findes virksomheder, og 

der er stor forskel på, hvordan virksomheder drives, samt hvordan de ansvarshavende 

kontrollerer forskellige handlinger og scenarier.  

Der er fra marked til marked en meget forskellig opfattelse af, hvem der har ansvaret for 

forskellige funktioner i en virksomhed, og hvornår det er medarbejderen eller 

virksomheden samlet set. I de fleste tilfælde er opfattelsen, at det overordnede ansvar 

påhviler bestyrelsen. I kraft af sit hverv bruger bestyrelsen forskellige muligheder for at 

videregive deres ansvar til forskellige interessenter, i og udenfor organisationen. Typisk er 

der en eller flere direktionsmedlemmer ansat til at varetage bestyrelsens og virksomhedens 

interesser og risici, men i sidste ende er det bestyrelsen, der er ansvarlig overfor 

virksomhedens interessenter og omverdenen. 

Et væsentligt indspil til overvejelserne vedrørende en virksomheds corporate governance 

er den nyere UKBA, som er beskrevet i afsnit 8.1, fordi denne giver juridisk belæg for at 

stille virksomhedernes ledelse ansvarlig overfor enhver medarbejders handlinger, hvis de 

ikke har implementeret tilstrækkelige interne procedurer, og deres medarbejdere er 

involveret i bestikkelse. 
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9.1 Risikofyldte acceleratorer 

I dette afsnit beskrives en række strukturer, der accelerer risikoen for korruption for 

forskellige virksomheder. Afsnittet kan ikke ses som udtømmende, men henvender sig til 

de områder, der er fundet relevant i forhold til denne opgaves problemstillinger og 

analyser. 

Hvem betaler for en virksomheds produkter eller services? Og er det beslutningstager, der 

er den endelige forbruger? Som udgangspunkt er det altid en ekstra risikofaktor i 

forskellige agent-principal sammenhænge, hvis beslutningstager ikke er den endelige 

forbruger. Er det for eksempel læger, der udsteder medicinen til patienterne, og denne 

endvidere betales af en sygeforsikring, er der flere udfordrende muligheder for at 

gennemskue incitamentsaftalerne.  Disse udfordringer ses for eksempel også ved 

mobilforhandlere, der kan have bedre provisionsaftaler hos nogle udbydere end hos andre, 

hvilket kan give en skævvridning i incitamentsniveauet i forhold til rådgivning af den 

bedste løsning for kunden.  

Nogle virksomheder har, grundet forskellige årsager, stor kontakt eller interaktion med 

politiske personligheder og interesseorganisationer. Når virksomheder agerer i miljøer, der 

involverer politiskforbundne personer, er de ekstraordinært udsatte. Hvis en virksomhed 

for eksempel ikke kan demonstrere, hvorfor det er præsidentens fætters selskab, der er 

valgt som distributør, fremfor andre udbydere, kan det udfordres, om dette valg er 

foretaget for at gøre præsidenten en tjeneste. Ligeledes er der nogle virksomheder, der kva 

udfordrende markeder direkte forsøger at påvirke politikere til egen gavn. Alt dette er der 

et stort offentligt fokus på, hvorfor det er vigtigt for virksomheder, der har med politiske 

forbindelser at gøre, at de er ekstra opmærksomme på det underliggende papirarbejde. 

Desuden er det vigtigt at betragte beslutningstagerens incitamenter overfor forbrugere og 

betalere. Er der få beslutningstagere til store beløbsmæssige kontrakter, kan motivationen 

til at betale sig til de rigtige beslutninger potentielt være høj. Disse motiver stiller krav til 

beslutningsprocesserne og dokumentationen heraf. 

Incitamentsaftaler skal generelt være sammensat præcist og målrettet, da det er vigtigt ud 

fra et kommercielt synspunkt, at der er et motiv for medarbejdere, distributører og diverse 

samarbejdspartnere til at opfylde deres kontrakter. En distributør skal have motiverende 

bonusaftaler for at distribuere så mange produkter som muligt, men det er vigtigt, at der 
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ikke er så høje incitamentsaflønninger, at det kan betale sig for distributøren at opnå den 

højere afsætning ved hjælp af uetiske handlinger.  

9.2 Specielt risikofyldte transaktioner 

I dette afsnit bliver tre af de mest risikofyldte transaktionstyper belyst kort med 

udgangspunkt i juridiske fokuspunkter og historiske foretagender. 

9.2.1 Virksomhedsovertagelse og fusioner 

Når virksomheder benytter sig af aggressive vækststrategier, er der ofte ambitioner om 

potentielle opkøb udover den naturlige vækst. Når man vælger at overtage virksomheder, 

medfører dette en væsentlig risiko både vedrørende indsigten i de økonomiske 

anliggender, men også i relation til flere etiske forhold. De opkøbte virksomheder kan have 

lig i lasten af forskelige karakterer, hvilket kan have væsentlige konsekvenser fremadrettet, 

både for ledelsen94. Der kan ligeledes være ressourcekrævende udfordringer i at skulle 

omvende en virksomheds nuværende forretningsadfærd til moderselskabets standarder. 

Hvis medarbejderne i et opkøb ikke føler sig integreret, kan risikoen for uetiske handlinger 

til egen vinding på virksomhedens bekostning være væsentlig højere. Endvidere er der med 

UKBA en stor juridisk risiko forbundet med opkøb, da det er den øverste ledelse, der er 

ansvarlig for et potentielt nyt datterselskabs handlinger og vil kunne ifalde personlig straf i 

form af bøder. 

9.2.2 Joint Ventures 

Som ved virksomhedsovertagelser og fusioner er det ekstremt vigtigt med et kendskab til 

ens samarbejdspartner og til den juridiske sammensætning af kontrakten. 

Joint ventures er en juridisk enhed, der bliver brugt når minimum to selskaber går 

sammen om et fælles projekt. Udover, at det er en fordel, når man deler omkostninger og 

indtægter, er der oftest en direkte sammenhæng mellem de medvirkende selskaber og 

projektet. Dette kan medføre, at en del af projektet for eksempel skal bruge enheder eller 

service fra de deltagende parter, og på den måde bliver de medvirkende selskaber til en 

juridisk enhed, der servicerer hinanden, hvilket kan give udfordringer i forhold til UKBA. 

Hvis to partnere laver et joint venture, er det sandsynligt, at virksomhederne har 

forskellige interne retningslinjer, og det kan være omkostningsfuldt at få disse fastlagt og 

                                                   
94 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/46713/artikel.html 
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strømlinet. Ligeledes kan gennemsigtigheden og kravene til hvem, der har ansvaret for at 

følge op på diverse interne kontroller, være udfordrende og omkostningsfulde. Det er her 

vigtigt, at de respektive virksomheder er forsigtige og fokuseret på de relevante risici, der 

kan være ved indgåelsen af kontrakten. Det kan være, der for eksempel er behov for 

specifikke afsnit vedrørende interaktionen med offentligt ansatte og udbud. 

Et joint venture har typisk en kortere testperiode til at opnå de opstillede målsætninger i 

forhold til andre virksomheder, hvilket kan medføre et øget pres, som potentielt kan 

medvirke til, at folk agerer mindre etisk end normalt. 

9.2.3 Distributører 

Mange virksomheder benytter sig af lokale distributører som bindeled til kunderne på 

udfordrende markeder. Det sætter store krav til forståelse af distributørenes interne 

retningslinjer, etiske normer og ageren på de lokale markeder. Det er en udfordring for en 

dansk virksomhed, hvis den indgår i et salgssamarbejde med lokale distributører, som 

tidligere har været involveret i uetiske transaktioner. Dette kan medføre forventninger om 

lignende udbetalinger og aftaler. 

Tidligere har der været en misforstået holdning til, at man har kunnet uddelegere 

bestikkelsen til en lokal distributør, hvorved de påtog sig risikoen. Det har virksomheder 

sågar udtalt til medierne indenfor de seneste år95. OECD, UKBA og FCPA står alle fast på, 

at det på ingen måde er lovligt at uddelegere sine risici i forbindelse med korruption og 

bestikkelse, trods outsourcing af services og distribuering. 

I 2011 var samtlige af FCPAs sager indenfor bestikkelse relateret til brug af ”Third party 

service providers”96. Den endelige rapport for 2012 er ikke udgivet endnu, men det 

forventes, at en væsentlig del af sagerne ligger i samme område. 

10. Relevant lovgivning 

Dette afsnit er fokuseret på de lovgivninger vedrørende korruption og bestikkelse, der er 

vurderet til at være mest relevante for danske virksomheder, hvilket er UK Bribery Act og 

den danske straffelov. I afgrænsningen har vi fravalgt lokale lovgivninger, herunder US 

FCPA, som ellers i stor grad håndhæves for tiden. Fravalget er gjort, da UKBA og den 

                                                   
95 http://www.business.dk/industri/korruption-haemmer-danskere-i-kina 
96 “TRACE” 
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danske straffelov anses for at være mest relevante for de fleste danske virksomheder på 

baggrund af deres jurisdiktion. Begge delafsnit er bygget op med en kort introduktion til 

lovgivningen, efterfulgt af en analyse af lovteksten og dens betydning, en redegørelse af 

jurisdiktion og sidst en gennemgang af strafferammen.  

10.1 UKBA 

Tilbage i 1998 fik UK et negativt review af OECD for ikke at leve op til OECD Anti-Bribery 

Convention. Deres love var ikke tilstrækkelige eller sammenhængende, hvilket medførte, at 

det var næsten umuligt for efterforskerne at opstille komplette sager ved domstolene. Keith 

betegner den gamle lovgivning som værende; 

”Like walking through syrup – sticky and difficult”97. 

UK ville gerne fastholde deres position som en stor, vigtig og ledende økonomi i Europa og 

verden. For at være et attraktivt marked kræver aktørerne en række forhold opfyldt, og 

heriblandt er det et væsentligt fokuspunkt for virksomhedernes ledelse, at der er lagt vægt 

på fri konkurrence. Så selvom kampen mod korruption kan være ressourcekrævende, er 

den essentiel; 

”At stake is the principle of free and fair competition, which stands diminished by each 

bribe offered or accepted”98. 

Det var derfor vigtigt, at der blev taget hånd om emnet. I de følgende år var der adskillige 

udkast til en lovgivning, der kunne dække de gældende forventninger. Den 8. april 2010 

blev UKBA endeligt godkendt af Dronningen, som i første omgang skulle være gældende 

fra 1. april 2011, men af praktiske årsager blev udskudt til 1. juli 2011. 

10.1.1 Introduktion 

UKBA er inddelt i 6 sektioner, der dækker de forskellige typer af bestikkelse, krav til en 

virksomheds forsvarsværk mod bestikkelse, strafferammen og slutteligt diverse 

udspecificeringer og undtagelser. 

”Genereal bribery offences” er den første sektion, opdelt i 5 underliggende artikler. Denne 

sektion beskriver klart, hvornår der er tale om bestikkelse, og at dette i stort set alle 

tilfælde er ulovligt. Udover det, at betale bestikkelse, er her også en klar definition af, 

hvornår man vil blive betragtet som at have modtaget bestikkelse, og at dette også er 

                                                   
97 Keith McCarthy, bilag 1A 
98 Guidance on The Bribery Act 2010, Kenneth Clarke 
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ulovligt. Denne sektion henvender sig til et individs ageren, og det er kun den enkelte 

person, der kan ifalde straf for sine handlinger. 

”Bribery of foreign public officials” er henvendt specifikt til transaktioner med offentlige 

instanser. Ligesom første sektion er denne del også henvendt til et individs ageren, og det 

er kun den enkelte person, der kan ifalde straf for sine handlinger. 

”Failure of commercial organisations to prevent bribery” er en sektion, der gør det 

ulovligt for virksomheder ikke at have forebyggende kontroller og tilstrækkelige 

procedurer mod bestikkelse implementeret. Mange virksomheder ser denne del som en 

uretfærdig og meget hård del af den engelske lovgivning99, men faktisk giver den 

virksomhederne og deres ansvarlige ledelse mulighed for at sikre sig mod tilknyttede 

personer og deres adfærd. I denne sektion refereres til art. 9, som henviser til det, vi i 

Danmark kender som god skik, og opstiller det som et krav, at virksomhederne lever op til 

denne.  

4. sektion om ”Prosecution and penalties” definerer de straffe, de enkelte personer og 

virksomhedsansvarlige kan ifalde. Straffene er delt op i henholdsvis milde og grove 

forseelser. Især straffen for den grove forseelse er opsigtsvækkende, da den indeholder 

muligheden for at tildele en fængselsstraf på op til 10 år og bøder for et ubegrænset beløb. 

Hvad muligheden for en ubegrænset bøde kommer til at betyde i praksis, er stadig uvist, 

men medfører, at det er en risiko, man er nødsaget til at overveje, når man bevæger sig på 

kanten af loven. 

”Other provisions about offences” og ”Supplementary and final provisions” går i dybden 

med specifikke undtagelser og anskueliggør gråzoner.  

I forhold til andre lovgivninger er de væsentligste forskelle, at både betaling og modtagelse 

af bestikkelse er ulovligt, og at det dækker både det offentlige og private, hvor det førhen 

hovedsageligt har været fokuseret på det offentlige. Det, at en virksomheds ledelse kan 

ifalde ansvar i tilfælde af bestikkelse, er set før, men det, at man i forhold til UKBA kan 

beskytte ledelsen og virksomheden ved at etablere tilstrækkelige procedurer, er nyt. Det 

mest iøjnefaldende er dog rettens mulighed for at idømme lovovertrædere op til 10 års 

fængsel og en ubegrænset bøde.  

                                                   
99 Anonym respondent, bilag 3 
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10.1.2 Analyse 

Analysen er opdelt i tre dele, henholdsvis hvornår man overtræder UKBA, jurisdiktion og 

slutteligt strafferammen. For at simplificere loven og skabe et overblik er lovteksten opdelt 

i mindre dele og sat sammen i en mere overskuelig oversigt. Oversigten er opdelt i tre dele; 

betydningen for individer og virksomheder100, hvornår en person er tilknyttet til 

virksomheden101, og hvordan tilstrækkelige procedurer skal tolkes102 på nuværende 

tidspunkt. Uddrag af oversigten vil blive inddraget i analysen, men for den fulde oversigt 

henvises til bilagene.  

10.1.2.1 Overtrædelser og efterlevelse 

Hvis en person (’betaler’) har lovet, eller betalt, penge eller ydelser i mod forventning om, 

at den modtagende person (’modtager’) foretager handlinger i mod det, der i dennes 

stilling kan forventes, og dermed ikke handler tillidsfuldt, i god tro eller upartisk, har både 

betaler og modtager overtrådt UKBA. Betaler har overtrådt Sec. 1, Art. 1 ”Offences of 

bribing another person”, og modtager har overtrådt Sec. 1, Art. 2 ”Offences relating to 

being bribed”. Selvom betaler ikke har haft til hensigt at udnytte modtagers handlinger, 

men har vidst eller troet, at transaktionen i den pågældende situation var ukorrekt, er 

betaler skyldig. Efter Sec. 1, Art. 1 stk. 5 er det en direkte overtrædelse, selvom betaler har 

fået en tredjepart til at agere på sine vegne. Betalers potentielle overtrædelse af loven er 

demonstreret herunder i figur 1. 

Figur 1: UKBA Sec. 1, Art. 1. 

 
Egen tilvirkning, se bilag 2A 

 

                                                   
100 Bilag 2A – UKBA overtrædelser 
101 Bilag 2B – UKBA tilknyttede personer 
102 Bilag 2C – UKBA vejledning 
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Hvis modtager har modtaget, eller tilkendegivet at ville modtage, penge eller ydelser for 

ikke at agere tillidsfuldt, i god tro eller upartisk, har modtager overtrådt UKBA Sec. 1, Art. 

2. ”Offences relating to being bribed”. Det er jævnfør UKBA Sec. 1, Art. 2, stk. 2 og 4 

indifferent, om en tredjeperson har ageret som mellemled for en eller flere pågældende 

transaktioner. Hvis modtager har modtaget, eller tilkendegivet at ville modtage, penge 

eller ydelser i mod at påvirke en tredje person, for eksempel et familiemedlem, en kollega, 

en medarbejder eller en anden relation, som modtager har en realistisk mulighed for at 

påvirke, har modtager ligeledes overtrådt UKBA Sec. 1, Art. 2 stk. 5. Modtagers potentielle 

overtrædelse af loven er demonstreret herunder i figur 2. 

Figur 2: UKBA Sec. 1, Art. 2 

 
Egen tilvirkning, se bilag 2A 
 

Hvis betaler agerer med offentlige instanser, er der endnu en risiko. Som udgangspunkt 

gælder de førstnævnte punkter også i forbindelse med transaktioner med offentlige 

instanser. Her er der meget fokus på, at alle direkte, indirekte og indikerede transaktioner 

med offentlige instanser, der har til hensigt at få dem til at agere udenfor eller i mod deres 

egentlige arbejdsopgaver og tillidsforhold, er ukorrekte. Disse potentielle transaktioner 

skal dog sammenholdes med betalers intentioner. Hvis betaler har intentioner om at starte 

forretning, forlænge forretning eller drage fordel af disse transaktioner på anden måde, er 

de ulovlige. Er transaktionen ulovlig i forhold til anden lokal lovgivning, falder de ligeledes 

ind under UKBA. Det er som i ovenstående punkter ulovligt uanset, om betaler selv har 

ageret eller har haft en tredjepart til at agere for sig. I ulovlige transaktioner med offentlige 

instanser er man i konflikt med UKBA Sec. 2, Art. 6., som demonstreret herunder i figur 3. 
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Figur 3: UKBA Sec. 2, Art. 6. 

 

Egen tilvirkning, se bilag 2A  
 

 

Jævnfør UKBA Sec. 3, Art. 9 ”Failure of commercial organisations to prevent bribery” 

skal en virksomhed have implementeret tilstrækkelige procedurer til at forebygge 

bestikkelse. I sig selv kan en virksomhed ikke få en bøde for ikke at leve op til denne del, 

men hvis en person, der er tilknyttet virksomheden, overtræder UKBA, er virksomheden 

også skyldig. Hvis virksomheden ikke kan demonstrere, at de lever op til de gældende krav, 

kan de ansvarlige for virksomheden ifalde straf. Det væsentlige i ”Failure of commercial 

organisations to prevent bribery” er at forstå, hvornår en person er tilknyttet 

virksomheden, og hvad en virksomhed skal gøre for at leve op til de gældende krav. 

I denne sammenhæng er en person som hovedregel tilknyttet en virksomhed, hvis 

personen på nogen måde servicerer virksomheden. Der er nogle specifikke tilfælde, som er 

fastsatte, og nogle der bevæger sig i en gråzone. Det står endvidere direkte angivet i UKBA 

Sec. 2, Art 8, stk. 4, at de beskrevne punkter er udgangspunktet, men at der i visse tilfælde 

kan være undtagelser. Ud fra figur 4, om tilknyttede personer efter UKBA, ses de 

sammenhænge, der er indlysende i forhold til lovgivningen. 
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Figur 4: Tilknyttede personer efter UKBA 

 

Egen tilvirkning, se bilag 2B 
 

I UKBA Sec. 3, Art. 9 har man givet “the Secretary of State for Justice” mulighed for 

løbende at opdatere vejledningen om god skik, og gjort det lovpligtigt at efterleve denne. 

Dette er gjort, således at man løbende kan opdatere kravene efter eksempelvis retssager. 

Denne henvisning til vejledningen er lavet, så man kan opdatere betydningen af lovteksten, 

uden at lave ændringer i lovteksten, da dette ofte vil være en langsommelig politisk proces. 

Den gældende vejledning er publiceret i marts 2011 af Kenneth Clarke, ”Secretary of State 

for Justice”. Denne er delt op i seks ”Guidance principles”, der samlet refereres til som 

”Adequate procedures”. For at en virksomhed kan bevise, at de er uskyldige overfor en 

eventuel retsinstans, skal de aktivt kunne demonstrere, at tilstrækkelige procedurer er 

implementeret og dokumenteret. I forordet, og gentagene gange igennem Kenneth Clarkes 

vejledning, er der lagt stor vægt på den forholdsmæssige tilpasning. Det er indlysende, at 

der er forskel på, hvad man kan forvente af virksomheder af forskellig størrelse og type, i 

forhold til deres interne procedurer.  
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De 6 principper i vejledningen er kort beskrevet herunder. For en mere dybdegående 

gennemgang og et overblik henvises til oversigten i bilagsmaterialet, hvor ”Risk 

assessment” (princip 3) er placeret øverst, da dette for en virksomhed vil være den 

indledende handling103; 

 Proportionate procedures; at virksomhedens procedurer er specifikt rettet mod 

bestikkelse, og at de er tilstrækkeligt tilpasset virksomhedens størrelse, risiko og 

industri. 

 Top-level commitment; at virksomhedens ledelse har antibestikkelse højt på 

dagsordenen og til enhver tid demonstrerer en professionel og fokuseret adfærd 

mod bestikkelse. Med god opbakning fra toppen vil god etik forplante sig ned 

igennem virksomheden. 

 Risk assessment; at virksomhedens ansvarlige ledelse har udarbejdet og 

dokumenteret en risikobaseret analyse af deres virksomhed, og på baggrund af 

denne, har implementeret tilstrækkelige aktiviteter for at afdække de relevante 

risici. 

 Due Diligence; at virksomheden har en konsistent og robust proces for løbende 

undersøgelse og vurdering af deres samarbejdspartnere. 

 Communication (Including training); at virksomheden har en tydelig profil, 

internt såvel som eksternt, for deres holdning til bestikkelse, der er klart og præcist 

demonstreret. At virksomhedens procedurer på området er klare og tilgængelige, og 

at de relevante personer har fået tilstrækkeligt træning i, hvordan de skal agere. 

 Monitoring and review; at der løbende bliver fulgt op på de ovenstående 

procedurer og overholdelsen af disse. Endvidere at feedback og inputs konsistent 

bliver brugt til at forbedre og optimere tiltagene. 

Det er som nævnt tidligere vigtigt at fokusere på den forholdsmæssige tilpasning, hvorfor 

det er nødvendigt at starte med en indledende risikovurdering, således at man får 

tilrettelagt sine procedurer, så man fokuserer på de største risici.  

                                                   
103 Bilag 2C – UKBA vejledning 
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10.1.2.2 Jurisdiktion 

Efter UKBA Sec. 5, Art. 12. gælder det, at hvis selve bestikkelsen finder sted i 

Storbritannien eller en af deres tilknyttede kolonier, er denne omfattet af UKBA. Samtidigt 

gælder det, at hvis den ene af personerne i transaktionen, eller den potentielle transaktion, 

er eller har været britisk statsborger, er omfattet af ”the British Nationality Act 1981”, eller 

har sin vante gang i Storbritannien, er denne omfattet af UKBA. 

For virksomheder gælder det, at hvis en tilknyttet person er omfattet af kravene for 

personer, er virksomheden også omfattet, hvis den pågældende person bliver sigtet. 

Endvidere er virksomheder, som driver forretning i Storbritannien, omfattet af UKBA. 

Hvornår en virksomhed driver forretning, er kun beskrevet kort, og det står klart, at hvis 

man er registreret i, handler i eller handler med Storbritannien, er man omfattet af 

lovgivningen. Hvorvidt man ellers kan betragtes som at drive forretning i Storbritannien, 

er en gråzone, som det forventes, at domstolene i et vist omfang får mulighed for at præge i 

domsafsigelserne.  

Når jurisdiktion for UKBA skal diskuteres, er der to ting, der skal tages med i 

overvejelserne, udover selve lovteksten. For det første er det domstolene, der har det 

endelige ord, og da lovteksten er relativ åben, er der lagt op til, at de kan handle bredt. Det 

er ligeledes vigtigt at huske, hvad tankerne bag lovgivningen er, nemlig for engelske 

virksomheder at få; 

”A level playing field”104. 

Det handler altså ikke om at malke flest mulige selskaber for likviditet. Da lovgivningen 

tager stilling til flere ting, end for eksempel US FCPA, og har flere forbud end denne, er det 

vigtigt at overveje, hvorvidt der er risiko for, at engelske selskaber, der har en 

nultolerancepolitik overfor smørelsespenge, står konkurrencemæssigt dårligere end 

konkurrenterne. På baggrund af dette giver det mening, at ”Ministry of Justice” vil forsøge 

at ramme så bredt som muligt med deres jurisdiktion, således at den i et globalt perspektiv 

vil være med til at bekæmpe bestikkelse, og herunder også smørelsespenge. 

 

 

                                                   
104 Guidance on The Bribery Act 2010, Kenneth Clarke 
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10.1.2.3 Strafferammen 

UKBA Sec. 4, Art. 11, ”Penalties” omfatter strafferammen ved overtrædelse af UKBA. 

Denne artikel har i den grad fået folk til at reagere, da det giver domstolene mulighed for at 

straffe betydeligt voldsommere end tidligere. Straffene er, som omtalt tidligere, opdelt i to, 

henholdsvis bøder og fængselstraf. Der skelnes i loven i mellem, hvor grov en overtrædelse 

den pågældende har foretaget, hvilket er typisk for de engelske love. Ved en mildere 

overtrædelse vil der være tale om ”summary conviction”, hvorimod en grov overtrædelse 

er ”conviction on indictment”. 

Ved en mild eller almindelig overtrædelse vil en person, som enten overtræder ”Offences of 

bribing another person”, ”Offences relating to being bribed” eller ”Bribery of foreign 

public officials”, kunne ifalde straf på op til 12 måneders fængsel. Udover en mulig 

fængselstraf vil personen også kunne modtage en bødestraf på op til ”Statutory amount”. 

”Statutory amount” er et fastsat beløb af ”Ministry of Justice”, som løbende kan reguleres. 

Beløbet er på nuværende tidspunkt 5.000 pund105. Der er også mulighed for en 

hybridstraf, hvor straffene kan kombineres, så man både kommer i fængsel og skal betale 

bod. 

Ved en grov overtrædelse vil en person, som enten overtræder ”Offences of bribing 

another person”, ”Offences relating to being bribed” eller ”Bribery of foreign publiv 

officials”, kunne ifalde straf på op til 10 år. Udover en mulig fængselstraf vil personen 

kunne modtage en bødestraf, der er sat til at være ubegrænset, således at domstolene har 

fuldstændigt frie hænder. 

En person, der er ansvarlig for en virksomhed, som overtræder ”Failure of commercial 

organisations to prevent bribery”, kan ifølge UKBA Sec. 4, Art. 11, Stk. 3, ifalde en 

ubegrænset bødestraf. 

10.1.3 Håndhævelse  

Der har endnu ikke været opsigtsvækkende sager, efter UKBA blev vedtaget, hvilket kan 

skyldes flere ting. De to primære årsager er kompleksiteten og omkostningerne. Da US 

FCPA blev vedtaget, tog det op i mod 25-30 år, før de første sager kom, da lovgivningen var 

kompleks, og efterforskninger var ekstremt udfordrende for den tids efterforskere.  

                                                   
105 http://www.loc.gov/law/help/uk-bribery-act.php 
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Keith forventer med sin indsigt, at den nye lovtekst, og viljen til at spille en afgørende rolle 

i kampen mod bestikkelse, vil medføre bedre muligheder for at generere nogle fornuftige 

efterforskninger og retssager106.  

Der har været stort fokus på, at hverken ”Serious Fraud Office” eller ”Crown Prosecution 

Service” har tilstrækkelige ressourcer til at følge den planlagte strategi for håndhævelse af 

loven. Keith McCarthy har medvirket til at udarbejde den indledende strategi for ”Serious 

Fraud Offices’s” arbejde med UKBA. Indledende var der budgetteret med 58 millioner 

pund, hvilket umiddelbart efter de indledende forhandlinger er blevet skåret ned til 30 

millioner pund. Blandt de danske rådgivere er der stor opmærksom på de manglende 

ressourcer og den nye lovgivning; 

”UKBA bliver blandt eksperter kaldt for US FCPA på steroider, men det ligner 

umiddelbart, at der ikke er budget til at håndhæve den.107” 

På nuværende tidspunkt hedder det sig, at der er fire igangværende sager og elleve sager i 

den indledende research. Endvidere har ”Serious Fraud Offices’s” Director, David Green, 

udtalt, at UKBA er en ny og kompliceret lov, men at der er et stort fokus på hurtigt at få 

oplært efterforskerne, og fra start demonstrere god praksis ved at have alle de indledende 

sager helt gennemarbejdet, så der målrettes efter domme i stedet for forlig.108 

Opsummerende må det forventes, at Keith formentligt har ret i sine forudsigelser om 

UKBA, og dens effekt på den nærmeste fremtiden er meget fornuftigt: 

”My expectations are that we will see the first big cases start rolling in 2013, and then it 

increase throughout 2014.”109. 

10.2 Den danske straffelov 

I Danmark forefindes der ikke en specifik lovgivning henvendt på korruption og 

bestikkelse. Bestemmelserne herom er inkluderet i den danske straffelov, hvilket gør, at 

den må betragtes mere generel end flere andre landes fokuserede antikorruptions 

lovgivninger. Da straffeloven dækker så bredt, som den gør, medvirker det, at dette afsnit 

                                                   
106 Keith McCarthy, bilag 1A 
107 Anonym respondent, bilag 3 
108 Keith McCarthy, bilag 1A 
109 Keith McCarthy, bilag 1A 
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ikke kan ses som udtømmende, men udelukkende er fokuseret på relevante dele i forhold 

til opgavens problemstilling. 

10.2.1 Introduktion 

Straffeloven er overordnet opdelt i to, henholdsvis en almindelig del og en særlig del. Den 

almindelige del indeholder alle de generelle paragraffer om jurisdiktion og generelle 

bestemmelser. Den særlige del består af paragraffer med mere specifikke bestemmelser 

om, hvad man må og ikke må indenfor forskellige emner, herunder bestikkelse, samt den 

tilhørende straf.  

10.2.2 Analyse 

I analysen er afsnittene, om hvad der egentlig er ulovligt, og hvad straffen er for den 

enkelte handling, slået sammen. Dette er gjort for at mindske forvirringen, da straffeloven, 

i modsætning til UKBA, er bygget op med bestemmelser om de enkelte strafferammer i de 

samme paragraffer, som beskriver den egentlige ulovlighed. 

10.2.2.1 Overtrædelse og strafferammen 

Bestemmelserne vedrørende bestikkelse er overordnet opdelt i to; de paragraffer, der 

vedrører transaktioner med eller af offentlige ansatte, og de mere generelle, der er 

henvendt på de private.  

Kapitel 14, ”Forbrydelse mod den offentlige myndighed m.v.” indeholder § 122, som gør 

det ulovligt uberettiget at betale, love eller tilbyde offentlige instanser gaver eller andre 

fordele, herunder også penge for at udføre eller overse handlinger i tjenesten. Om den 

offentlige instans er dansk, udenlandsk eller fungerer som en international tjeneste eller 

organisation er underordnet. Hvis man kendes skyldig for overtrædelse af § 122, kan man 

straffes med bøde eller fængsel i op til tre år. Der redegøres ikke i loven for hvor store 

bøder, der kan udstedes, og retspraksis i form af egentlige sager er ikke eksisterende. 

Paragraffen er sidst opdateret i 2001, hvor man fjernede muligheden for hæftestraffen. 

I den modtagende del af transaktionen med offentlige instanser kan vedkommende 

omfattes af Kapitel 16, ”Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v.” § 144. Ifølge § 

144 er det ulovligt, hvis en offentlig instans uberettiget modtager, opfordrer til eller lader 

sig tilsige en gave eller anden fordel, herunder også penge. Her er ikke krav om, at det skal 

være i sammenhæng med en uetisk handling. Det er irrelevant i hvilken type offentlig 
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instans, personen udøver service, og om den er dansk, udenlandsk eller international. Hvis 

man kendes skyldig i overtrædelse af denne bestemmelse, kan man ifalde bøde eller 

fængsel i op til seks år. Der redegøres ikke i loven for hvor store bøder, der kan udstedes, 

og retspraksis i form af egentlige sager er ikke eksisterende. Paragraffen er sidst opdateret i 

2004, hvor man ændrede strafferammen til nu at kunne omfatte både bøde og fængsel, og i 

2001 fjernede man muligheden for hæftestraffen. 

Det nærmeste, straffeloven kommer på paragraffer om bestikkelse i mellem private 

personer, er under ”Formueforbrydelser” i kapitel 28, § 299. Ifølge § 299, stk. 2 er det 

ulovligt, hvis en person, der varetager andres formueanliggender, agerer mod den 

pågældendes tillidsforhold til egen vinding. Herunder hvis personen modtager, opfordrer 

til eller lade sig modtage en gave, eller anden fordel, herunder også penge, mod 

handlinger, som medfører tab af formueanliggendet. Det er ligeledes en overtrædelse, hvis 

man er den anden del af transaktionen. Overtrædelse af § 299 medfører bøde eller fængsel 

i op til atten måneder. Der redegøres i loven ikke for hvor store bøder, der kan udstedes, og 

retspraksis i form af egentlige sager er ikke eksisterende. Paragraffen er sidst opdateret i 

2001, hvor man fjernede muligheden for hæftestraffen. 

10.2.2.2 Jurisdiktion 

Ifølge straffeloven § 7 gælder det, at alle personer, der på tidspunktet for en specifik ulovlig 

handling, enten er dansk statsborger ved indfødsret, er bosat i Danmark eller har lignende 

fast ophold i landet, er omfattet af straffelovens bestemmelser. 

Efter straffeloven § 7, stk. 3 er personer med indfødsret, eller som er bosat i Finland, 

Island, Norge eller Sverige, og som opholder sig i Danmark, omfattet af straffeloven. 

Hvis en person, der foretager en eller flere handlinger, som efter dansk eller lokal 

lovgivning er ulovlig, så er personen omfattet af straffeloven efter § 7, stk. 2b. Dette gælder, 

hvis det pågældende offer for forbrydelsen enten er dansk statsborger ved indfødsret, er 

bosat i Danmark eller har lignende fast ophold i landet.  

De tre ovenstående dele er relevante i forhold til denne opgave, men der er flere specifikke 

overtrædelser og omstændigheder, der medfører, at den lovovertrædende vil være omfattet 

af straffeloven, som for eksempel seksuel udnyttelse af børn, menneskehandel og kvindelig 

omskæring, men disse er ikke relevante for opgavens problemstilling. 
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Ovenstående kan opsummeres til, at hvis enten den skyldige eller offeret i en given sag er 

tilknyttet til Danmark på det givne tidspunkt, hvor forbrydelsen sker, er den skyldige 

omfattet af straffeloven.  

10.2.3 Håndhævelse 

Den 14. marts 2013 udgav OECD deres ”Phase 3 report on implementing the OECD Anti-

Bribery convention in Denmark”110. Rapporten består af flere dele og forskellige analyser, 

hvor en af dem er specifikt fokuseret på håndhævelse af lovene mod bestikkelse. Dette 

afsnit tager, med enkelte personlige modifikationer, udgangspunkt i OECDs rapport og er 

fokuseret primært på SØIKs111 resultater og den overordnede approach.  

Henover tid har der i alt været tretten beskyldninger for bestikkelse, hvoraf ni blev lukket 

på grund af manglende mulighed for at indhente beviser fra andre lande. Den ene sag, der 

rent faktisk endte i et sagsanlæg, blev lukket ved forlig, og de ansvarlige blev ikke 

retsforfulgt. Det ses som et væsentligt behov fremadrettet, at SØIK trods pressede 

budgetter vil arbejde både med mere dybde i sagerne, men også på et bredere samarbejde 

med flere retsinstanser i relevante lande112. 

Endvidere er der stor kritik over, at Danmark ikke har en koordineret strategisk plan over 

indsatsen mod bestikkelse, hvilket Statsadvokaten, som er ansvarlig for SØIK, har taget til 

efterretning. 

Danmark får en del kritik for ikke at have lovmæssig beskyttelse af eventuelle 

whistleblowers, som må kunne forventes at medvirke til flere sager. 

Samlet må det forventes, at SØIKs fokus på bestikkelse i fremtiden vil stige væsentligt, 

men med de nuværende relativt svagt formulerede love er det begrænset, hvor mange 

sager vi kommer til at se i fremtiden. Dog har OECDs rapport medført, at virksomheder, 

der på den ene eller anden måde offentligt sammenholdes med tvivlsomme transaktioner, 

fremadrettet vil blive kigget efter i sømmene113. 

                                                   
110 ”OECD Phase 3 report” 
111 SØIK hed SØK frem til 31. December. Fra 2013 er International Kriminalitet blevet en del af Særlig Økonomisk og 
International Kriminalitet. 
112 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/44852/artikel.html 
113 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/44852/artikel.html 
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11. Trendanalyse 

Formålet med denne analyse er at finde ud af, hvilke problemstillinger virksomhederne 

har i forhold til korruption og bestikkelse. Dette være sig både i forhold til de 

problemstillinger, de står overfor, hvordan de tackler dem, samt hvornår rådgiverne 

bruges til at løse problemerne. 

Afsnittet er bygget op med en kort indledning, kildekritik, en gennemgang af hvert 

spørgsmål og afsluttende en samlet konklusion på analysen. I gennemgangen af 

spørgsmålene anskueliggøres baggrunden og meningen med spørgsmålet, en 

opsummering af besvarelserne og afsluttende en analyse af trends i besvarelserne. 

Til analysen har vi foretaget interviews med rådgivere, der til dagligt arbejder med 

problemstillingerne i henholdsvis Deloitte, KPMG og PwC. Rådgiverne beskæftiger sig alle 

med korruption og bestikkelse enten i form af forebyggende aktiviteter eller opklarende 

aktiviteter. Fra Deloitte har vi interviewet Kim Sparre og Peter Madsen, der er henholdsvis 

Director og Partner for Forensic. I KPMG interviewede vi Christian Honore, der er Partner 

for CSR, mens vi i PwC interviewede Judith Canning, der er ansvarlig for Business Ethics. 

De interviewede har alle dagligt en tæt kontakt med en stor del af de danske virksomheder 

og ved derfor, hvilke relevante problemstillinger virksomhederne oplever indenfor denne 

opgaves problemstilling og afgrænsning.  

For datagrundlaget i denne analyse er det vigtigt at være opmærksom på, at alle rådgiverne 

er en aktiv del af markedet med salg for øjemed og derfor i en given grad kan være biased. 

Det forventes dog, at interviewene kan medvirke til at give et tilnærmelsesvist retvisende 

billede af virksomhedernes reaktioner og tiltag. Det er ligeledes vigtigt at huske, at de 

virksomheder, rådgiverne er i dialog med, ikke nødvendigvis kan forventes at afdække alle 

danske virksomheder repræsentativt, men antages at dække en væsentlig del heraf. 

Til analysen er udarbejdet en spørgeguide, som respondenterne har fået udleveret, inden 

interviewene blev afholdt, så de har kunnet overveje deres svar. Hvert interview varede 

cirka 45-60 minutter og var udformet, således at spørgeguiden skulle sætte rammen om 

interviewet, men samtalen skulle forløbe flydende, hvorved respondenterne fik mulighed 

for at uddybe sig og dreje samtalen i den retning, de følte var mest relevant for emnet. 
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For at sikre en vis konsistens i svarene var der udarbejdet en række svarmuligheder, som 

respondenterne ikke fik udleveret, men som udelukkende blev brugt af interviewer for at 

fastholde rammerne, og så man efterfølgende har kunnet følge en vis trend i deres svar. 

Der var meget tydelige trends indenfor flere områder. 

Nedenfor vil respondenternes svar blive analyseret samlet og anonymt, således at der 

refereres til det samlede billede og ikke til den enkelte respondents udtalelser, af hensyn til 

eventuelle konfidentielle forhold. 

11.1 Spørgsmål 1 

Hvilke risici oplever I som oftest, at virksomhederne står overfor i forhold til korruption? 

Spørgsmålet benyttes til at analysere de risici, virksomhederne reelt oplever i forhold til 

korruption. Det er åbenlyst, at der er en række risici forbundet med korruption, som er 

diskuteret nedenfor i parameterafsnittet i analysen af de børsnoterede virksomheder. 

Respondenterne, som har den tætte kontakt med ledelsen, kan i høj grad give et indtryk af 

hvilke dele af korruptionen, virksomhederne oplever som reelle risici. 

11.1.1 Respondenternes svar 

Respondenterne fokuserer på virksomhedernes risici fra forskellige niveauer. På det 

øverste niveau oplever en af respondenterne, at virksomhederne generelt har et problem 

med at forstå, hvad bestikkelse egentligt dækker over samt de risici, der følger med.  

Selvom den manglende forståelse måske ikke kan betragtes som en iboende risiko for 

virksomheden, så er det en risiko i sig selv, hvis ledelsen ikke kan definere de risici, der er 

forbundet med korruption og bestikkelse. I forlængelse heraf går de andre respondenter 

mere i dybden med problemstillingerne og ser på de risici, virksomhederne står overfor i 

forbindelse med netop korruption og bestikkelse, hvor det geografiske har en væsentlig 

betydning.  

Det er de færreste af de virksomheder, der opererer syd for den danske grænse, der ikke på 

den ene eller anden måde vil stifte bekendtskab med korruption og bestikkelse, og derfor 

er det noget, de fleste virksomheder bør have fokus på. Man kan fokusere på dette på to 

måder – den forebyggende, primært med udspring i en ledelsesfunktion, og den 

opklarende, som er en forensic funktion.  
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Når virksomhederne agerer internationalt, vil der være en lang række ting, der er 

anderledes end i Danmark, som virksomhederne bliver nødt til at forholde sig til, og hvortil 

der vil være knyttet yderligere risici. Respondenterne oplever, at virksomhederne har en 

manglende forståelse for, hvad der foregår i andre lande, herunder også de lande, de selv 

opererer i. Det kan give store udfordringer, hvis der er én person i Danmark, der skal 

forstå, hvad der foregår i ti lande, og definere risiciene forbundet hermed.  

En anden væsentlig faktor, der tydeliggøres, er, at korruptionsrisikoen generelt er 

afhængig af de forskellige brancher, ligeså vel som at den mest almindelige 

korruptionstype også vil kunne afhænge af branchen. I byggebranchen og 

transportbranchen er der for eksempel stor risiko for at blive udsat for en direkte eller 

indirekte forespørgsel af smørelsespenge. I en række brancher forsøger man at 

kompensere for dette problem ved at indføre branchespecifikke krav og guidelines til at 

imødegå denne risiko, men der er dog stor varians i, hvor dybdegående de enkelte 

brancher har arbejdet med problemstillingerne. 

En af de væsentligste risici, virksomhederne står overfor, i forhold til de globale aktiviteter 

er, når virksomhederne benytter agenter eller distributører i lokalsamfundene. 

Tredjeparterne har ikke det samme forhold til de danske normer, og det kan være svært; 

for det første at få samarbejdspartneren til at efterleve de danske normer, der er indenfor 

korruption og bestikkelse, uanset om man får vedkommende til at underskrive på en 

Supplier Code of Conduct eller ej. For det andet kan det være svært for tredjeparten at 

agere på sit lokale marked, hvis vedkommende helt skal holde sig til de danske standarder. 

Visse steder er det normen, at man giver specifikke gaver, hvorfor det vil blive betragtet 

som en decideret fornærmelse, hvis ikke man medbringer gaven og dermed besværliggør 

forhandlingsprocessen. 

En enkelt respondent gav især udtryk for, at problematikken omkring tredjeparter var 

kommet i fokus efter UKBA, da den sætter et specifikt krav til virksomhederne om, at de 

har ansvaret for tredjeparters ageren. Førhen har virksomhederne i høj grad ladet det være 

distributøren eller agentens eget ansvar at leve op til kravene. 

11.1.2 Trend 

Generelt fokuserer respondenterne på, at der for virksomhederne er store risici forbundet 

med at agere globalt og i den forbindelse gøre brug af tredjeparter som distributører eller 
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agenter. Det er i det hele taget et spørgsmål om, at risiciene er forbundet med 

problemstillinger i værdikæden, som virksomhederne nødvendigvis må overveje nærmere.  

11.2 Spørgsmål 2 

Hvilke korruptionstyper er der størst fokus på hos virksomhederne? 

Spørgsmålet benyttes til at analysere, hvilke problemstillinger virksomhederne har størst 

fokus på at få løst i forhold til korruption. Som det er nævnt i afsnittet om definitioner af 

korruption, er der en lang række forskellige måder at agere korrupt på. Der vil derfor 

formentligt være specifikke typer, som virksomhederne har et større fokus på at få 

minimeret end andre – både risikoen for, at de indtræffer og effekten heraf, herunder 

opdagelsesrisikoen.  

11.2.1 Respondenternes svar 

Flere af respondenterne gør opmærksom på, at det ikke er muligt at sige noget generelt for 

virksomhederne, eftersom det er afhængigt af størrelse, branche og geografi. En mindre 

virksomhed, der kun afsætter i lokalområdet, har formentligt slet ikke korruption og 

bestikkelse på dagsordenen, mens en stor global virksomhed, der afsætter i stort set alle 

lande, bør have meget stor fokus på korruption og bestikkelse.  

De fleste virksomheder, hvor korruption er en risikofaktor, har taget det op på 

dagsordenen, og det er især risikoen for at skulle betale smørelsespenge eller blive udsat 

for bestikkelse, der har fokus fra virksomhederne. Det skyldes formentlig, at de fleste 

virksomheder har erkendt, at korruption foregår, så det handler i høj grad om, at de skal 

være forberedt på, at det rammer dem, og kunne fremvise dokumentation for, at de gør 

noget aktivt for at bekæmpe korruption. Så længe de har dokumentationen i orden, vil de 

tilmed kunne sikre sig i rimelig grad mod at blive retsforfulgt efter UKBA. 

Bestikkelse er især kommet på dagsordenen på grund af UKBA, der tydeliggør, at alle 

former for bestikkelse er ulovlig – både bestikkelse af embedsmænd og private personer. 

Tidligere har man i USA med FCPA haft fokus på, at man ikke måtte bestikke 

embedsmænd, men dette fokus har UKBA strammet yderligere. Især i 

lægemiddelindustrien har man historisk set haft problemer med bestikkelse og korruption, 

da de kontrakter, virksomhederne skal indhente, ofte er store kontrakter med offentlige 
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myndigheder, som i mange lande skal forhandles med embedsmænd, der gerne ser, at der 

falder goder af til dem selv. 

Smørelse er den korruptionsform, der i de fleste tilfælde har fået det største fokus fra 

virksomhederne. Dette skyldes dels, at det tidligere har været accepteret – eller i hvert fald 

noget man ikke umiddelbart blev retsforfulgt på grund af – mens det nu efter UKBA 

specifikt er blevet ulovligt. Samtidig er det svært at styre for virksomhederne, fordi det, 

som beskrevet i definitionsafsnittet, er relativt små beløb, der betales, og det kan være 

nødvendigt at betale smørelsespenge blandt andet for at komme ind på et marked eller få 

sine varer igennem havne og tolde. Det er ikke alle industrier, der er lige eksponeret eller 

har lige stor fokus på det, men især i transport- og byggebranchen er virksomhederne nødt 

til at forholde sig til det. 

Derudover er der en række korruptionsformer, der har været et modent emne for de 

danske virksomheder i længere tid. Det drejer sig om økonomisk afpresning, 

antikonkurrence og hvidvaskning, som alle har været på dagsordenen længe. For de to 

sidst nævnte skyldes det nok hovedsageligt et EU direktiv, som der ikke har været 

ændringer til de senere år, samt antihvidvaskningslovgivninger henvendt til specifikke 

brancher. 

Respondenterne mener delvist, at interessekonflikter bliver dækket under de andre 

områder, men samtidig at det også er et område, der er fuldstændig ignoreret i Danmark. 

Det forventes dog, at der i fremtiden vil blive fokuseret meget på dette område fra 

virksomhederne, da det vil kunne vendes til en konkurrencemæssig fordel. 

Generelt har virksomhederne fokus på at forhindre, at der foregår korruption, uanset 

hvilken type der er tale om. Dette håndteres ved at etablere en ’best practice’ – dels så de 

undgår korruptionen, og dels så de, hvis det skulle forekomme, aktivt kan forevise, at de 

har forsøgt at afværge det. 

11.2.2 Trend 

Respondenterne har alle oplyst, at smørelsesbetalinger er den korruptionstype, 

virksomhederne har størst fokus på, hvilket, som nævnt ovenfor, hovedsageligt skyldes, at 

det er et område, der er utrolig besværligt at håndtere, og samtidig at beløbene ofte er af en 

størrelsesorden, der gør det svært at opdage i mængden af transaktioner. Ikke desto 
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mindre er det stadig noget, der kan ramme virksomheder hårdt, hvis ikke de forsøger at 

håndtere det, og gør det tilfredsstillende, i tilfælde af at de skulle blive retsforfulgt efter 

blandt andet UKBA, men i det hele taget af lovgivninger, hvor betaling af smørelsespenge 

er ulovlig. Endvidere udtrykkes det, at der er kommet en form for tabu over 

smørelsespenge, hvilket gør det endnu sværere at arbejde med for de enkelte 

virksomheder. 

11.3 Spørgsmål 3 

Hvilke korruptionstyper har I haft flest opgaver på hos virksomhederne? 

Dette spørgsmål tager rådgivernes vinkel på den samme problemstilling som i spørgsmål 2 

ud fra, hvilke opgaver de assisterer virksomhederne med. Spørgsmålet skal analysere, 

hvilke opgavetyper, virksomhederne vurderer de har behov for assistance til. Herunder om 

de har evnerne til selv at løse dem, eller om de har behov for rådgiverens evne til at løse 

udfordringen hurtigere og mere effektivt. Det skal således bruges til at se, om der er en 

sammenhæng mellem de typer af korruption, virksomhederne har størst fokus på, og de 

typer af opgaver rådgiverne udfører for virksomhederne. 

11.3.1 Respondenternes svar 

Respondenterne giver udtryk for, at de ikke hjælper virksomheder med en specifik type af 

korruption, men at opgaverne hovedsageligt strækker sig over flere typer. Risikoen for 

bestikkelse vil dog formentligt være det, der er det største fokus i opgaverne, selvom de 

også rammer andre områder.  

Mange af opgaverne handler om at få lavet en Code of Conduct til virksomhederne, som 

dækker alle områder, således at man både får dækket den etiske adfærd og integritet, som 

virksomhederne ønsker generelt set, samt hvilke overvejelser der skal gøres i forhold til 

leverandører og samarbejdspartnere, og ikke mindst hvilke krav de skal leve op til for at 

kunne blive en samarbejdspartner med virksomheden. 

Når rådgiverne hjælper virksomhederne med at udfærdige en Code of Conduct, starter de 

reelt fra bunden med en indledende risikoanalyse af virksomheden både i forhold til 

branche, geografi og forretningsmodel, da der er stor forskel på hvilke risici, 

virksomhederne står overfor, afhængig af hvilke lande de opererer i, og det er meget 

forskelligt, hvordan man vil blive udsat for korruption i forskellige lande. Derudover er der 
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også stor forskel på industrierne, hvor bygge- og transportbrancherne hovedsageligt vil 

opleve at skulle betale smørelsespenge, mens lægemiddelindustrien i højere grad vil kunne 

risikere at blive udsat for krav om bestikkelse af de offentlige myndigheder. Endvidere vil 

der være stor forskel på, om virksomhederne har datterselskaber på de markeder, de 

agerer på, eller om de benytter sig af virksomhedsovertagelse og fusioner, joint ventures 

eller distributører. Det vil altså altid være nødvendigt at lave en risikoanalyse af den 

enkelte virksomhed for at kunne udarbejde en dækkende Code of Conduct, der vil kunne 

bruges i praksis.  

Når risikoanalysen er på plads, hjælper rådgiverne med at opstille dilemmaer, så 

virksomheden kan få defineret, hvilke situationer der er et absolut no-go for 

medarbejderne, samt hvornår man bevæger sig ind i en gråzone. I forhold til gråzonerne er 

det ofte et spørgsmål om at få trænet medarbejderne til at agere i den, fordi der vil 

forekomme mange situationer, hvor det er svært at vide præcist, hvordan man skal agere. 

Det pointeres ligeledes, at der er forskel på, hvordan en Code of Conduct bygges op. I 

Europa er det typisk, at man går ud fra generelle betragtninger og eksempler, hvor folk selv 

skal kunne tænke. I USA, hvor retssystemet er bygget op som case law, ser man tit en lang 

række af specifikke regelsæt til hvert enkelt tænkeligt eksempel. 

I forhold til den opklarende del af det at være rådgiver, så handler det ofte om, at 

virksomheden har fundet ud af, at korruptionen er foregået, og så skal rådgiverne ind og 

finde ud af, hvad der præcist er foregået, samt hvor mange penge det reelt drejer sig om. 

Den samme fact finding tilgang bruges også i sammenhæng med samarbejdspartnere, hvor 

rådgiverne skal lave et baggrundstjek på de samarbejdspartnere, virksomheden overvejer, 

eller de samarbejdspartnere virksomheden allerede har, og som, der er tvivl om, agerer 

efter virksomhedens krav. 

11.3.2 Trend 

Det er tydeligt, at respondenterne har en lang række forskellige opgaver hos deres klienter, 

men hovedsageligt er der på den forebyggende side en tendens til, at opgaverne lægger sig 

op af bestikkelse og korruption, hvor det især vil være afhængigt af den branche, 

virksomheden er indenfor.  

På den opklarende side er der en tendens til, at opgaverne er i forhold til tredjeparter, hvor 

man enten anvender distributører eller agenter. Man kunne forestille sig, at årsagen til 
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efterforskningen skyldes, at virksomheden dels vil have undersøgt, om årsagen til, at 

korruptionen har fundet sted, retfærdigt kan forklares, samt hvilken størrelsesorden 

beløbet har været i. 

Det vil altså typisk være i forbindelse med interaktioner med forretningspartnere i 

forskellige situationer, at man bevæger sig på grænsen af virksomhedernes komfortzone, 

hvortil de typisk vil forespørge assistance. Den bredere udfordring med indledende 

risikovurdering og Code of Conduct er ligeledes efterspurgt. 

11.4 Spørgsmål 4 

Hvordan oplever I, at indførelsen af UKBA har påvirket virksomhedernes fokus på 

risiciene for korruption og bestikkelse? 

Spørgsmålet er medtaget for at analysere, hvilken indvirkning UKBA har haft på 

virksomhederne. UKBA blev indført primært for at få korruption og bestikkelse højere op 

på dagsordenen for virksomheder og individer, der har aktiviteter, der kan relateres til 

England. Dette må sandsynligvis dække en stor andel af de danske virksomheder, hvorfor 

den umiddelbart bør have gjort virksomhederne mere opmærksomme og fokuserede på 

risici forbundet med korruption og bestikkelse. 

11.4.1 Respondenternes svar 

UKBA har haft en stor indflydelse på de danske virksomheder, fordi den rammer så bredt, 

at langt de fleste virksomheder i Danmark vil være omfattet af den – netop fordi der er 

mange virksomheder, der har en engelsk forbindelse på en eller flere måder. Efter 

indførelsen har mange af virksomhederne haft et større fokus på at leve op til de krav og 

regler, det har medført. Dette kan både skyldes, at UKBA er blevet indført, men også at 

fokus har ændret sig fra at skulle påvirke virksomhedernes kultur til nu også at handle om, 

at virksomhederne skal leve op til de krav og regler, som vejledningerne til UKBA opstiller.  

Førhen med FCPA har det hovedsageligt været de store virksomheder, som er børsnoteret i 

USA, der kunne blive retsforfulgt, og dermed også dem, der havde det største fokus på 

korruption og bestikkelse, mens UKBA i højere grad har fået selv mindre virksomheder til 

at fokusere på den risiko, der er forbundet herved. Der er dog en tendens til, at 

virksomhederne glemmer at lave en indledende risikoanalyse af, hvor de kan blive udsat 
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for korruption, og kun fokuserer på de generelle problemstillinger. Hvilket kan vise sig at 

medføre store tabte omkostninger og manglende risikodækning. 

Virksomhederne har især fået fokus på de problemstillinger, der er forbundet med de 

enkelte industrier. I shipping-, bygge- og olieindustrierne, hvor korruption og bestikkelse 

historisk har været en del af den måde, man driver forretning på, har man fået fokus på, 

hvordan man i hvert fald kan minimere, at det sker, gennem forebyggende aktiviteter og 

initiativer på tværs af samarbejdende organisationer. Den finansielle sektor, herunder i 

sært bankerne, har stor fokus på hvidvaskning, hvilket dog nok hovedsageligt skyldes, at 

der er indført reguleringer, der sætter specifikke krav til bankenes procedure, som skal 

modvirke, at det finder sted. 

Derudover er der kommet fokus på de lande, hvor korruptionen foregår, og dette bør 

naturligvis også være et rødt flag i forbindelse med risikoanalysen. Rusland er for eksempel 

helt afgjort det BRIKS land, hvor det er sværest at drive forretning. Det er umuligt ikke at 

blive udsat for korruption, og det er derfor nødvendigt at have nogle klare retningslinjer 

for, hvordan man skal agere og afværge situationerne, når de opstår. 

Derudover er der mange virksomheder, der har medtaget korruption og bestikkelse på 

deres CSR-agenda, så det bliver tydeliggjort, at de aktivt går ind og tager stilling. Dette kan 

muligvis have en sammenhæng til, at virksomhederne reelt set har en bekymring for deres 

image – nogle selvfølgelig mere end andre – hvorfor netop antikorruption er med til at 

vise, at de ser det som en måde at drive forretning på, som de ikke ønsker at være en del af. 

Samtidig har de også en bekymring omkring de eftervirkninger, der vil kunne forekomme, 

hvis de fik en sag på sig omkring korruption og bestikkelse, og hvad det vil kunne gøre ved 

deres image. Det er netop sådan, mange virksomheder har det; de vil gerne gøre noget, så 

de udadtil viser, at de aktivt agerer mod korruption og bestikkelse og har taget stilling, men 

de vil helst ikke gøre for meget. 

Virksomhederne er foruden de nævnte ting også blevet bedre til at fokusere på relevansen 

af deres Code of Conduct, og der har de seneste to år været et stort fokus på at ændre dem 

til det bedre, og antallet af whistleblower hotlines er eksploderet, hvilket muligvis også kan 

have en sammenhæng til UKBA. 
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Fremadrettet har en af respondenterne en forventning om, at virksomhederne går ind og 

bruger UKBA som en konkurrencemæssig fordel, hvilket i sær vil kunne inddrages i 

forhold til tredjeparter, som er et besværligt område at håndtere i dag. Der er dog endnu 

ikke set eksempler på det, men det bør der komme i fremtiden. 

UKBA har ikke kun ændret holdninger ude hos virksomhederne, men også i samfundet. 

Førhen betragtede man det nærmest, som om det var synd for virksomhederne, at de 

skulle udsættes for korruption og bestikkelse, hvis de agerede internationalt, hvorfor man 

før 1999 kunne få fradrag, hvis man havde betalt smørelsespenge. I dag er holdningen 

derimod ændret, således at virksomhederne har fået et medansvar i forhold til bekæmpelse 

af korruption og bestikkelse, og det er derfor ikke længere noget virksomhederne kan 

sende videre til deres samarbejdspartnere i områderne, da de også selv kan blive gjort 

ansvarlige for deres handlinger. Netop derfor er det heller ikke længere noget, man i 

virksomhederne kun diskuterer i de områder, hvor det forekommer, men også på 

topledelsens dagsorden.  

11.4.2 Trend 

Respondenterne er alle enige om, at UKBA har fået sat korruption og bestikkelse højere op 

på dagsordenen i virksomhederne, men at hovedparten dog blot ønsker at overholde de 

krav, der er, således at man udadtil har taget stilling, men ikke nødvendigvis at etablere 

’best practice’. UKBA bliver lidt betragtet som FCPA på steroider, og det er måske i 

virkeligheden derfor, flere er kommet med ind i kampen end før, da UKBA rammer 

bredere. 

11.5 Spørgsmål 5 

Hvordan oplever I virksomhedernes evne til at reagere på nye risici, herunder specifikt 

korruption? 

Spørgsmålet skal bruges til at analysere, hvorvidt virksomhederne er omstillingsparate 

overfor nye risici indenfor korruption og bestikkelse. Det handler i høj grad om, hvorvidt 

de har procedurer, der afdækker de risici, der hører med til at indtræde på nye markeder, 

skifte leverandører og så videre. Eftersom respondenterne dagligt har kontakt med og 

hjælper virksomhederne med en række problemstillinger, så ved de formentligt også, 

hvordan virksomhederne tackler nye risici. 



55 | Danske virksomheder og korruptionsrisici | Trendanalyse 

 

11.5.1 Respondenternes svar 

Mange virksomheder vil gerne benytte sig af muligheden for whistleblower hotlines, og i en 

sådan grad, at Datatilsynet, som af hensyn til persondataloven skal godkende 

forespørgslerne, lige nu er overbelastet på grund af den store efterspørgsel. Whistleblower 

ordningen giver virksomhederne et alternativ i forhold til, at folk kan finde på at udtale sig 

til pressen. Der er dog nogle virksomheder, der ikke ønsker at åbne sig op for eksterne 

parter, hvilket medfører, at der kan foregå en masse ting i virksomheden, som de ikke får 

besked o, og derfor ikke har mulighed for at rette op på. Nogle virksomheder ser det som 

unødvendigt grundet den størrelse, marked eller simple sammensætning og foretrækker en 

direkte kontakt. 

Interne revisionsafdelinger i danske virksomheder er ikke særligt godt etableret i Danmark 

i forhold til resten af Europa og bliver ofte betragtet negativt i virksomheden. Nogle 

virksomheder er derfor begyndt at indlægge andre afdelinger med andre navne, som 

egentligt har den samme funktion som en intern revisionsafdeling. I forhold til korruption 

bliver disse afdelinger, intern revisionsfunktionen, trænet i at have opmærksomhed på 

røde flag, der kan være associeret med korruption eller bestikkelse. 

Virksomhederne har i høj grad fået opdateret deres procedurer, herunder Code of Conduct, 

hvor det er blevet tydeliggjort, hvad virksomheden forventer af medarbejderne, og hvordan 

de skal optræde i givne etisk udfordrende situationer. En lang række virksomheder er 

rimeligt gode til at dække sig ind overfor korruption og bestikkelse, når de vælger at 

fokusere på det, men de glemmer ofte at lave forarbejdet med risikoanalysen og kan derfor 

overse vigtige elementer i processen. Foruden at udarbejde en Code of Conduct, så 

procedurerne er nedskrevet, udarbejdes der også træningsmateriale til medarbejderne – 

både i form af e-learning og dilemmaspil med mere. Netop træning af medarbejderne kan 

forekomme som et stort problem for virksomhederne, da mange af de store globale danske 

virksomheder skifter op til 10 % af medarbejderne ud årligt, og de skal derfor hele tiden 

sikre sig, at alle medarbejdere har været igennem den relevante træning for at kunne 

navigere i potentielle gråzoner. 

Et stort område, hvor der desværre ikke er et særligt stort fokus fra de danske 

virksomheder, er i forhold til Due Diligence. Virksomhederne har måske svært ved at se, 

hvad det er, de skal gøre for at få etableret en ordentlig robust due diligenceproces, og 
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hvordan den egentlig skaber værdi.  Der er naturligvis virksomheder, der har udarbejdet 

Supplier Code of Conduct, og nogle, der får rådgivere til at undersøge deres 

samarbejdspartnere. 

En af problemstillingerne for virksomhederne er, at korruption, først efter UKBA, er 

kommet højt på dagsordenen for mange af virksomhederne, og i en stor del af 

virksomhederne har ledelsen ikke den rigtige forståelse for, hvad der egentligt foregår på 

markederne. De er klar over, at det er et problem, de er nødt til at håndtere, men de ved 

ikke, hvordan det er at stå, for eksempel som salgsmedarbejder i Rusland og skal forsøge at 

få en ordre igennem uden at betale embedsmændene. De er altså ikke klar over, hvad det 

kræver at omstille sig til de nye procedurer, de forsøger at implementere. Til gengæld er 

alle led i virksomheden omstillingsparate og ønsker at gøre noget aktivt for at modvirke 

korruption – især medarbejderne, der er på markedet, da de med deres position også kan 

risikere at påtage sig en personlig risiko. 

11.5.2 Trend 

Virksomhedens medarbejdere er generelt omstillingsparate overfor 

antikorruptionsprocedurer og -dagsordener, og virksomhederne er i gang med at etablere 

en lang række tiltag – whistleblower, intern revision, træning og procedurer – som skal 

gøre det lettere for medarbejderne at navigere og arbejde under forhold, hvor de kan blive 

udsat for korruption og bestikkelse. Det tiltag, der har haft den største fremgang og succes, 

har været whistleblower ordningerne, hvoraf de eksterne er de mest succesfulde. 

11.6 Spørgsmål 6 

Hvordan er revisorernes opmærksomhed på korruption og de risici, der ligger forbundet 

hermed for virksomhederne? 

Revisorerne skal ikke revidere i forhold til hverken korruption eller besvigelser, men de 

skal dog være opmærksomme på besvigelser, hvis de møder det i revisionen, jf. ISA 240, og 

hvis de har en væsentlig indflydelse på regnskabsbrugers opfattelse af virksomhedens 

regnskaber. Spørgsmålet skal bruges til en analyse af, hvorvidt revisorerne bemærker 

korruptionen, om de kan håndtere det selv, hvis det dukker op, eller om de henter hjælp 

hos rådgiverfunktionerne i deres eget revisionshus. Endvidere vil det give et billede af, om 

brugen af revisor potentielt kan være en indgangsvinkel til bekæmpelse af korruption og 

bestikkelse, som det tidligere er set med hvidvaskningsordningen. 
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11.6.1 Respondenternes svar 

Revisorerne reviderer ud fra de krav, der er i ISA’erne, lovgivningen og andre interne 

instruktioner, og i disse er der intet krav om, at revisor skal revidere efter korruption og 

bestikkelse, lige så vel som at der ingen krav er om, at revisor skal revidere efter 

besvigelser. I forhold til besvigelser er der dog et krav om, at revisor reagerer på 

besvigelser, uanset størrelsesordenen, hvilket ikke gælder for korruption.  

Dette er ligeledes årsagen til, at revisorerne har for lidt opmærksomhed på korruption og 

bestikkelse, eftersom der revideres i forhold til væsentlighed. De beløb, der betales til 

korruption, er sjældent så høje, at de indgår i væsentlighedsbetragtningen i sig selv, og det 

vil derfor sjældent være noget, revisor bemærker. For revisor handler det om, at 

regnskabet er retvisende, hvilket afhænger af virksomhedernes engagement. For nogle 

virksomheder kan flere millioner være et ubetydeligt beløb, for om regnskabet er 

retvisende, og derfor er de små beløb, der for eksempel betales til smørelse ikke noget, 

revisor vil bemærke i sin revision. 

Når revisor bemærker korruption og bestikkelse, er det ofte, fordi det er indblandet i meget 

mudrede sager, hvor der også er andre besvigelser og udfordringer indblandet, og hvor en 

lang række indikatorer og indicier har peget i den retning. 

Netop derfor er det ofte mere værd for virksomhederne at få de interne revisionsafdelinger 

trænet i at finde indikationer på korruption og bestikkelse. Der er en lang række røde flag, 

man skal være opmærksom på, som for eksempel lave fakturanumre, mange lige tal eller 

ved køb af en maskine med tilhørende serviceydelser, og der herefter ses ekstraordinære 

servicehonorar. Derudover kan der være tegn på besvigelser eller måske korruption, hvis 

der er flere godkendte fakturaer, der ligger lige under grænsen for beføjelserne.  

Det vil ofte kræve for meget af revisorerne og medføre nogle uforholdsmæssige honorarer, 

hvis de i revisionen også skal revidere efter dette, men det kan undre, at revisorerne ikke 

bliver brugt mere aktivt i bekæmpelsen fra virksomhedernes side, da korruption og 

bestikkelse foruden at være en ekstra omkostning for dem også er en ekstra risiko, hvis de 

begår korruption. 

Ligeledes kan det undre, at revisorerne ikke søger hjælp hos rådgiverne til at tackle 

korruptionen, da rådgiverne er eksperterne på området og kan videregive nogle værktøjer 
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til, hvordan revisorerne kan skabe yderligere værdi for klienterne. Når det er sagt, mener 

en af respondenterne dog, at revisorerne har en god forståelse for, hvad korruption 

indeholder, og hvornår det kan opstå, men at problemet i Danmark er, at det for ofte falder 

udenfor scope, eller slet ikke er en del af risikovurderingen af virksomheden. 

11.6.2 Trend 

Overordnet har størstedelen af revisorerne en fornuftig idé om begreberne, men de er ikke 

i særlig stor grad parate til at bruge denne viden ved klienterne. Det er med gældende 

lovgivning ikke revisorenes pligt, og det er forståeligt, at der er andre fokusområder, da 

kravene til kvalitet og effektivitet er høje og under konstant pres.  

Respondenterne er alle enige om, at revisorerne bør inddrage korruption i 

risikovurderingen for virksomhederne og forholde sig til, at det samlet set kan løbe op i et 

væsentligt beløb, selvom de enkelte betalinger formentligt vil falde udenfor 

væsentlighedsniveauet. Om ikke andet så bør de i hvert fald vurdere, om virksomhedernes 

antikorruptionsprocedurer er tilfredsstillende, og hvor der kan foretages forbedringer. Der 

er dog også opmærksomhed på, at dette først kommer til at ske i gennemgribende omfang, 

når der kommer et lovkrav herom. 

11.7 Spørgsmål 7 

Hvad oplever I, at virksomhederne foretrækker, når de søger rådgivning om et følsomt 

emne som korruption? 

Spørgsmålet er medtaget for at analysere, om der er en trend i, hvor virksomhederne søger 

hen, når de skal have rådgivning indenfor følsomme emner som korruption og bestikkelse. 

De finansielle revisorer fungerer som en ’trusted advisor’ i forhold til virksomhederne, men 

når der er tale om følsomme emner, er det ikke nødvendigvis sikkert, at virksomhederne 

søger til deres revisor, eftersom det også er dem, der skal revidere regnskabet. Spørgsmålet 

skal sætte perspektiv på netop denne problemstilling om, hvorvidt emner kan blive for 

følsomme til, at de ønsker at inddrage revisionsvirksomhedens rådgivningsfunktioner. 

11.7.1 Respondenternes svar 

Respondenterne giver et indtryk af, at opgaverne kan komme forskellige steder fra, og at 

det ikke har den store betydning for virksomhederne, om man også er revisor hos dem. 

Selvom der er tale om det samme revisionshus, vil de udførende folk være forskellige og 
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have hver deres kompetencer; hvor rådgiverne har kompetencer indenfor netop korruption 

og bestikkelse, har den finansielle revisor hovedsageligt sine kompetencer indenfor 

revision af årsregnskabet herunder revision, regnskab og skat.  

Nogle få gange kan der dog være uafhængighedsudfordringer, men det afhænger af flere 

variable, og hvor meget rådgivning og revision man har på klienten, da man ikke må 

udføre selvrevision, jf. revisorlovens §11. 

Mange opgaver kommer direkte til afdelingerne, da virksomhederne kender til de 

erfaringer og kompetencer, rådgiverne besidder, og derfor ønsker et samarbejde med dem 

til løsningen af diverse problemstillinger. Det er sjældent, at opgaverne kommer fra 

revisorerne, hvilket dels kan skyldes, at de ikke reviderer efter korruption, og dermed ikke 

opdager de potentielle problemstillinger, der kan medfører opgaver. Ligeledes kan det 

skyldes, at virksomheden ikke deler deres problemstillinger med revisorerne vedrørende 

korruption, men det kan også skyldes, at revisoren selv har kompetencerne til at løse 

problemerne og derfor håndterer dem selv.  

Mange af opgaverne går i budrunde, hvor alle interesserede har mulighed for at afgive et 

tilbud, inklusiv virksomhedens revisor, hvorefter det er op til virksomheden at vurdere, 

hvilken rådgiver de ønsker at benytte sig af.  

Det handler i alle tilfælde i høj grad af, hvor meget tillid virksomhederne har til rådgiverne, 

og hvor meget de tror på, at de kompetencer, de besidder, er de rette for opgaven. Der er 

altså generelt et stort fokus på ressourcer, erfaring og kompetencer. 

Som nogle af respondenterne gav udtryk for, så er det bedst at bruge dem som rådgiver, 

hvis de også er revisor hos kunden, fordi de så kender virksomheden og dets 

problemstillinger og forretningsmodel. Modsætningsvis hvis det pågældende selskab ikke 

er revisor på kunden, er det stadig bedst at bruge dem, fordi de så er helt uafhængige, og de 

med friske øjne kan kigge på problemstillingerne og måske sætte tingene i et nyt 

perspektiv. 

11.7.2 Trend 

Alle respondenterne har givet udtryk for, at opgaverne er havnet hos dem via en række 

forskellige kanaler, og at det essentielle, for om de får opgaven, er, at de ifølge 
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virksomheden besidder de rigtige kompetencer, har ressourcerne og erfaringen til at 

udføre opgaverne bedre end virksomhederne og på det ønskede niveau. 

Der er altså ingen egentlig tendens til, at virksomheder, der har brug for assistance 

indenfor korruption og bestikkelse, har en foretrukken rådgiver, og om det er en fordel at 

være virksomhedens revisor. Der, hvor man kan se en tendens, er i forhold til 

virksomhedens udvælgelseskriterier, hvor kompetencer og erfaring samt tilgængeligheden 

af ressourcer indenfor en given tidsramme er et essentielt parameter. 

11.8 Afrunding 

For at afrunde analysen opsummeres og kommenteres den samlede trend for de forskellige 

spørgsmål i en række fokuspunkter og anbefalinger som samlet besvarer den undersøgte 

del af problemformuleringen. 

Virksomhederne på det danske marked står overfor store krav og væsentlig 

opmærksomhed fra både konkurrenter, kunder og offentligheden generelt. Efter at man i 

UK har indført UKBA, er det juridiske perspektiv blevet et stort parameter for 

virksomhederne, både på grund af de voksende krav man skal leve op til, men også den 

potentielle straf virksomhederne og dens ledelse kan ifalde. 

Det essentielle at overveje, når man arbejder med risici i forbindelse med korruption og 

bestikkelse, er den overordnede forretningsmodel; hvor er risikoen størst? – en 

risikobaseret tilgang er nøglen til et korrekt og effektivt fokus. Endvidere er der et stort 

fokus på brancher og geografi når man skal vælge samarbejdspartnere, men også når man 

kigger på risikoen for eventuel retsforfølgelse. I skrivende stund er de opmærksomme 

virksomheders primære fokus på at leve op til regler og reguleringer, mens det på sigt må 

forventes, at vi ser en tilgang, der aktivt bidrager til kampen mod korruption og 

bestikkelse. 

Om revisorerne kommer til at spille en væsentlig rolle mod korruptionen og de danske 

virksomheders tilgang til risikoen, er mest et spørgsmål om, hvorvidt dette bliver en del af 

kravene til revisor. 

Korruption og bestikkelse er en voksende risiko, som ikke tidligere har accelereret i det 

tempo, som det gør nu. Det er en risiko, danske virksomheder er nødt til at se i øjnene og 
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forholde sig til. Der er stor forskel på, hvordan den skal håndteres, men der er behov for 

mere fokus og flere ressourcer for at minimere den til et fornuftigt niveau. 

12. Korruptionsrisikoanalyse 

Formålet med denne analyse er, ud fra det opnåede teoretiske grundlag, at analysere de 

danske virksomhederes risiko for at korruption kommer til at spille en rolle for dem. 

Analysen er delt op i to, en primær og en sekundær. I den primære analyse er der fokus på 

de forskellige risikoparametre, og samlet giver det et præcist billede af korruptionsrisikoen 

for den enkelte virksomhed. I den sekundære analyse bliver de enkelte virksomheder 

vurderet på deres kompenserende faktorer ud fra offentligt tilgængeligt materiale. 

Der er i analysen taget udgangspunkt i de børsnoterede virksomheder i Danmark. Det kan 

diskuteres, om de børsnoterede virksomheder giver et repræsentativt billede af alle danske 

virksomheder, da dette udelukker størstedelen af de små og mellemstore virksomheder. 

Der kan stilles spørgsmålstegn ved hvor stor en del af de små og mellemstore 

virksomheder, der har væsentlig eksport til udsatte regioner, hvorfor de i denne 

sammenhæng ikke er helt så interessante. De børsnoterede virksomheder spænder bredt 

over industrier, størrelser og typer. Der er taget udgangspunkt i de børsnoterede 

virksomheder, da der for at lave denne analyse er et væsentligt behov for tilgængelig 

information, og dette er offentligt tilgængeligt for en stor del af disse virksomheder 

Herunder følger en nærmere gennemgang af de enkelte parametre i analyserne, og et afsnit 

med udvalgte analyseresultater og tilhørende diskussioner. 

12.1 Usikkerhed 

Analyserne i dette afsnit er udelukkende baseret på offentligt tilgængeligt materiale fra 

virksomhedernes egne hjemmesider og årsrapporter. Dette medfører en væsentlig 

usikkerhed, da præsentation og tilgængelighed spiller en stor rolle. 

Det er ikke alle virksomheder, der har offentligt tilgængeligt materiale, der beskriver 

præcist, hvor i verden de agerer, om de har salgsselskaber eller bruger distributørnetværk. 

En aggressiv vækststrategi kan vidne om åbenhed for potentiel kunstig vækst ved hjælp af 

for eksempel opkøb, uden dette direkte er beskrevet. 
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Ligeledes kan der være usikkerheder i forhold til den sekundære analyse af de 

kompenserende faktorer, da mange af de faktorer, der undersøges, præsenteres meget 

variabelt virksomhederne i mellem. 

Yderligere kan der være stor forskel på, hvad den enkelte virksomhed præsenterer 

eksternt, og hvad der egentlig foregår internt i virksomheden. Det kan for eksempel 

afspejles i virksomhedens kultur, tillid til medarbejderne og ledelsen samt ledernes 

adfærd. 

12.2 Risikoparametrene 

De fem parametre, vi har valgt at fokusere på i definitionen af risikomodellen for 

korruption og bestikkelse, er baseret på den opnåede teoretiske viden, og de afholdte 

interviews. Der er selvsagt mange parametre, der ligger til grund for en dybdegående 

vurdering og analyse af, hvorvidt det kan forventes, at korruption og bestikkelse kan få 

væsentlig indflydelse på en virksomheds drift. De nedenstående er de mest relevante og 

samtidig de, der spiller den største rolle. 

Når man kigger på de enkelte parametre, der er udtaget for den specifikke virksomhed, vil 

man oftest se et samspil på tværs af de enkelte parametre, og det kan være svært at skille 

dem fra hinanden. For eksempel kunne man forestille sig, at virksomheder, der er 

repræsenteret i Storbritannien, som derfor både øger sin geografiske risiko, og grundet 

jurisdiktion af UKBA også øger sin risiko væsentligt i det juridiske parameter. 

Vi har bevidst splittet parametrene op og ser dem som uafhængige parametre med hver sin 

vægtning. Det er gjort for at give et så præcist billede som muligt af de enkelte 

virksomheder ud fra deres geografiske tilstedeværelse, forretningsmodel og industri.  

12.2.1 Geografisk risiko 

Med udgangspunkt i TI CPI udregnes en faktor for den geografiske korruptionsrisiko. I 

analysen af de enkelte virksomheder foretages der en gennemgang af, hvor de opererer. Da 

der for de enkelte virksomheder er stor forskel på, hvor mange lande de er repræsenteret i, 

foretages der nedenstående matematiske beregninger for at komme frem til den endelige 

faktor for den geografiske risiko. Det er vigtigt at være opmærksom på, at TI CPI er et 

indeks, der afbilleder opfattelsen, og altså ikke kan sidestilles med den præcise virkelighed. 

Grundet korruptionens naturlige eksistens er det ikke muligt at opgøre et eksakt billede af, 



63 | Danske virksomheder og korruptionsrisici | Korruptionsrisikoanalyse 

 

hvor meget korruptionen egentlig fylder på tværs af landegrænser, da størrelsen af ikke 

officielle beløb ikke kan opgøres. Med den geografiske risiko opgøres altså opfattelsen af 

den potentielle risiko for, at virksomheden udsættes for korruption i de lande, de agerer i. 

For at få det rigtige billede af den geografiske risiko ud fra en betragtning om, at mange 

virksomheders tilstedeværelse er variabel, tages der udgangspunkt i flere forskellige 

fordelinger til en samlet udledning: 

      (
       

  
) 

hvor A = medianen, B = gennemsnittet, C = minimum og D = gennemsnittet af den højeste 

og laveste værdi.  Summen af ovenstående parametre divideres med 40 for at få 

gennemsnittet og nedjustere det til en skala af 1-10 i stedet for 1-100. Den samlede faktor 

subtraheres fra 10, da TI CPI er rangeret med de laveste værdier som værende de, der 

opfattes som mest korrupte, mens risikomodellens resultater er rangeret, så de lave 

værdier symboliserer en lav korruptionsrisiko. 

Medianen er det midterste tal i en mængde. Denne vægt skal give en indikation af, hvordan 

værdierne er fordelt i mængden. Dette for at afveje, hvorvidt størstedelen er for eksempel 

afrikanske eller europæiske lande, og om der udover Skandinavien kun er højrisiko lande 

og så videre. 

Gennemsnittet anvendes for at give en samlet vægt af landenes score og vil direkte afspejle, 

hvordan mængden er, uanset fordelingen. 

Minimum er inddraget efter en betragtning om, at den samlede geografiske 

korruptionsrisiko skal være påvirket af de mindst rene lande i en tungere grad end de 

reneste lande. Vægtningen er foretaget, da man ved to tredjeparter ikke kan fordele 

risikoen lige i mellem dem. For eksempel er risikoen for korruption for et norsk selskab, 

der har leverandører i Somalia ikke mindre, fordi de også bruger danske leverandører. 

Det sidste parameter, gennemsnittet af den højeste og laveste værdi, er inddraget for at 

præsentere densiteten af data. Ligger de spredt eller indenfor samme område af skalaen. 
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12.2.2 Brancherisiko 

Der er forskellige holdninger til, hvor stor en rolle en industri kan spille i forhold til 

risikoen for korruption. Er det godt eller dårligt, at lægemiddelindustrien selv har så 

komplekse reguleringer om, hvordan man må interagere med sundhedspersoner? På den 

ene side må det vise, at det er svært eller næsten umuligt på grund af interne retningslinjer, 

og på den anden side vidner det om et øget motiv, når der er behov for de tunge 

reguleringer. Andre industrier har bestikkelse eller smørelsespenge som et fast inventar, 

både på grund af de mennesker de opererer med, men også fordi det historisk har været en 

del af handlen. 

Ud fra de indledende interviews med Keith, Christine og Knut, samt den bearbejdede teori 

i afhandlingens 10 første afsnit, er en række brancher vurderet og inddelt på en skala fra 1 

til 10, hvor 10 repræsenterer brancher, man kan forvente, på baggrund af deres historik og 

form, har en stor eksponering overfor korruption og bestikkelse. I vurderingen er også 

indeholdt overvejelser for de juridiske risici, da et af parametrene er Trace’s114 opgørelse af 

i hvilke brancher, der er foretaget flest retssager. 

Hvor specifikt brancher opdeles, er afhængig af, hvor detaljeret en beskrivelse der ønsker. 

Vi har opdelt de udvalgte virksomheder i fjorten forskellige brancher, hvor enkelte ligner 

hinanden og har en relativt ens risikoprofil. 

Herunder er en oversigt over de anvendte brancher, hvor de vurderes og rates på den 

angivne skala, startende med de mindst risikofyldte brancher. 

Investeringsbranchen: I denne sammenhæng betragtes investeringsbranchen, som 

virksomheder der foretager investeringer, hvor der ikke er en interesse i at købe sig til 

aktiemajoriteten eller drive forretningen. I branchen er også medtaget almene 

investeringsselskaber, som investerer i faste ejendomme med et videresalg for øje. Det vil i 

den forbindelse være minimale risici, der er tilknyttet branchen i forhold til korruption og 

bestikkelse. Selvom investeringerne ofte vil være store transaktioner, er det sjældent en del 

af en beslutningsproces, hvor enkeltpersoner kan have et motiv til uetiske handlinger. Den 

samlede risikovurdering af branchen er relativ lav – med en score på 2. 
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Detailhandelsindustrien: Detailhandelsindustrien indeholder handel med almindelig 

varer, som ikke umiddelbart passer ind i andre højrisikobrancher. I 

detailhandelsindustrien er indeholdt virksomheder, som afsætter mindre risikofyldte 

produkter, som for eksempel biler, smykker, tøj og tæpper. Derudover indeholder 

industrien virksomheder, der sælger almindelige serviceydelser, som ikke hører ind under 

andre brancher, og som har et risikobillede, der matcher ovenstående varetyper, som for 

eksempel teleselskaber. Risikoen ved handel med almindelige varetyper er relativ lav, da 

det er varer, der ikke har en værdi, som medfører store transaktioner til forskellige 

forbrugertyper, og hvor slutbrugeren som udgangspunkt selv er beslutningstageren. Den 

samlede risiko for branchen er vurderet til 2. 

IT branchen: I IT branchen er inkluderet virksomheder, der leverer serviceydelser 

indenfor softwareløsninger og andre konsulentydelser. Derudover er medtaget 

hostingservices og online platformløsningen af forskellige slags, hvor den egentlige 

branche ikke har hørt under andre brancher. Det er kendetegnende for branchen, at det 

ofte er langsigtede løsninger og mange specifikke typer af løsninger og serviceydelser. Der 

er ingen væsentlige eller historiske risici forbundet med IT branchen, og den samlede 

risiko er derfor vurderet som relativ lav – med en score på 2. 

Forsikringsbranchen: Forsikringsbranchen indeholder udelukkende virksomheder, der 

har drift af forsikringsselskab som primær driftsaktivitet. Forsikringsbranchen har 

tidligere været i søgelyset i forbindelse med forskellige sager vedrørende besvigelser, men 

det har udelukkende været i internationale selskaber. I enkelte tilfælde har der været fokus 

på, hvorvidt nogle forsikringsselskaber er blevet benyttet som en mulighed for at få 

hvidvasket penge. I forhold til de egentlige risici vedrørende korruption og bestikkelse er 

der ikke nogen væsentlig eksponering for forsikringsselskaberne, omend det opfattes, at de 

er en anelse mere risikofyldte end de tidligere omtalte brancher. Den samlede risiko for 

branchen er vurderet til 3. 

Bryggerivirksomheder: Bryggerivirksomheder er udelukkende virksomheder, som har 

bryggeri af øl og læskedrikke, som primær driftsaktivitet. Bryggerivirksomhederne kunne 

være indeholdt i detailhandelsindustrien, da der egentligt er tale om standardvarer, men i 

et historisk perspektiv har der været udfald, hvor den etiske linje er blevet udfordret i 

forhold til opretholdelse af vækst og salg. Bryggerivirksomhederne er derfor rangeret som 
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en anelse mere risikofyldte, end de resterende virksomheder i detailhandelsindustrien, og 

har fået tildelt en score på 3. 

Landbrugssektoren: Landbrug er kendt som en noget-for-noget forretning, hvor man 

hjælper hinanden på tværs, og som tak for dette inviterer forretningspartnere med på jagt. 

Disse vennetjenester kan grænse sig tæt op af transaktioner, der påvirker egentlige 

beslutningstagere, hvorfor de kan være relativt risikofyldte. Historisk har der ikke været 

sager i Danmark, og Trace’s115 opgørelse af sager vedrørende korruption viser, at det kun er 

5,1 % af retssagerne i perioden 1977 til juli 2011, der har vedrørt landbrug og fødevarer. 

Den samlede risiko for branchen er vurderet relativ lav – med en score på 3.  

Sportsbranchen: I sportsbranchen er inkluderet sportsklubber, som for eksempel 

fodbold- og håndboldforeningers professionelle afdelinger. Derudover er 

underholdningsvirksomheder, som tivoli medtaget, da deres risikobillede med store 

enkelte transaktioner til forlystelser kan sammenlignes med sportsvirksomhedernes store 

transaktioner til nye spillere. Sportsbranchen har været eksponeret overfor mange etiske 

ugerninger, hvor match fixing, doping og dommerpræstationer er eksempler, der har 

karakter af en korrupt gerning. Udover dette er der ved handel i transfervinduerne tale om 

store monetære transaktioner med relativt få beslutningstager. Eksponeringen er dog 

ganske høj, da det er en branche med et stort fokus fra omverdenen, og hvor de enkelte 

virksomheder har den etiske adfærd højt på agendaen, for at fastholde den fri 

konkurrence. Den samlede vurdering af branchens risikoprofil er vurderet til 4. 

Produktionsvirksomheder: Produktionsvirksomheder er virksomheder, der typisk har 

størstedelen af sit fokus på produktionsdelen og ofte bruger distributører til at afsætte 

varerne til slutbrugerne, hvilket medfører en relativ høj risiko. Produktionsvirksomheder 

har som udgangspunkt en stor række leverandører og et stort distributørnetværk, som 

medfører større transaktioner og stor eksponering for beslutningstager. Det ses, at 

produktionsvirksomheder med et stort fokus på pris og konkurrence rykker væsentlige 

dele af deres produktion til udlandet, da de her ofte kan få billigere arbejdskraft. Det er 

typisk lande, der er placeret længere nede af CPI, og det medfører derfor ligeledes en øget 

risiko. Den samlede vurdering af branchens risikoforhold er vurderet til 5. 
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Finansielle virksomheder: Finansielle virksomheder inkluderer banker og 

sparekasser, mens forsikringsselskaber er adskilt i en branche for sig selv, da de har en 

mindre eksponeret risikoprofil. De finansielle virksomheder er udsatte, da de er en 

væsentlig del af den måde, sorte penge bliver vasket hvide på. Der findes flere eksempler 

på, at finansielle virksomheder er blevet anvendt som skattely. I de seneste år har der dog 

været et stort fokus på tiltag og procedurer vedrørende antihvidvaskning. Den samlede 

risikovurdering for branchen er vurderet til 6. 

Entreprenørvirksomheder: Entreprenørvirksomheder vil typisk være en del af 

byggebranchen, men selvom der er nogle virksomheder, der har specialiseret sig i andre 

brancher, som for eksempel ejendomme, så vil de alle være medtaget under en samlet 

vurdering for entreprenørvirksomheder, da deres risikoprofil i de fleste tilfælde vil være 

ens. Entreprenører deltager typisk i store projekter med betalinger af væsentlige beløb og 

med ganske få beslutningstagere, hvilket sammenholdt med deres ageren i sammenhænge, 

hvor beslutningstageren ikke altid er den endelige betaler, er en farlig kombination. Den 

samlede risikoprofil for branchen er vurderet til 7. 

Sikkerhedsindustrien: I sikkerhedsindustrien er kun inkluderet G4S, da de er det 

eneste børsnoterede virksomhed i industrien. Ud fra et analytisk synspunkt er dette ikke 

optimalt, men de kunne ikke inkluderes i andre af de udvalgte brancher, da de har et helt 

unikt risikobillede, og inddelingen er derfor dette fastholdt. Ifølge Trace’s116 opgørelse er 

”Aerospace/Defense/Security” historisk den industri, der har næst flest retssager indenfor 

korruption og bestikkelse. Den samlede risiko for industrien er vurderet til at være relativ 

høj – med en score på 8. 

Transportindustrien: I transportindustrien er indeholdt shippingselskaber og 

flyselskaber, selvom det kan diskuteres, hvorvidt de er ens eksponeret i forhold til risiciene 

ved korruption og bestikkelse. Transportindustrien er kendetegnet ved, at den er 

repræsenteret mange steder og typisk har et stort behov for godkendelser i havne, tolde og 

lufthavne, hvor der i den forbindelse vil være stor risiko for, at de kan blive udsat for at 

skulle betale smørelsespenge. Smørelse er kendt for at være en fast del af dagligdagen i 

industrien, og det bliver i den sammenhæng et cost-benefit spørgsmål, hvor industrien 

først på det seneste er begyndt at fokusere på det etiske aspekt. En lille betaling kan have 
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væsentlig indflydelse på, hvor hurtigt man kan få adgang til eller opnå godkendelse til 

specifikke handlinger. Den samlede vurdering for industriens er høj – med en score på 9. 

Lægemiddelindustrien: Under lægemiddelindustrien er inkluderet alle virksomheder, 

der bidrager til menneskets helbred, herunder både egentlige medicinal virksomheder, 

medicovirksomheder, og ligeledes virksomheder, der forsker i enzymer eller med 

bioteknologi. Industrien er kendetegnet ved, at der er et behov for en stor tillid fra 

forbrugerne og omverdenen generelt. Der er ofte forskel på beslutningstager, slutbruger og 

forbruger, hvilket øger en potentiel fristelse til uetiske handlinger. Lægemiddelindustriens 

brancheorganisationer har i høj grad arbejdet med udfordringerne, og reguleringerne er 

tunge og komplekse. Endvidere er der, som beskrevet i teoriafsnittet, mange omkostninger 

forbundet med forskning og udvikling, hvorfor der i visse situationer kan være store 

motivationsfaktorer til at foretage uetiske transaktioner, for at øge omsætningen og 

indtjeningen. Den samlede risikovurdering for virksomheden er vurderet til at være høj – 

med en score på 9. 

Udvindingsindustrien: I udvindingsindustrien er inkluderet alle virksomheder, der 

udvinder mineraler, olie, gas og lignende fra naturen. I nogle tilfælde vil virksomhederne 

dække over flere industrier, hvis det for eksempel er et holdingselskab med flere 

datterselskaber eller konglomerater, og de vil i den situation være medtaget i 

udvindingsindustrien, da det er den mest risikofyldte industri. Virksomheder i 

udvindingsindustrien er i høj grad eksponeret overfor transaktioner, der kan påvirke 

beslutningstagere, og i en størrelsesorden der er væsentligt større end i de fleste andre 

brancher, da der typisk er tale om ekstremt store beløb på de egentlige kontrakter og 

godkendelser. Endvidere vil det typisk være en mindre gruppe, der tager beslutningerne, 

hvilket øger risikoen for uetiske transaktioner. Historisk er industrien kendt som en 

industri med mange udfordringer, og i næsten 20 % af de sager, Trace117 har opgjort, 

vedrører korruptionssagerne denne industri. Udvindingsindustrien er vurderet til at være 

den mest risikofyldte industri og har derfor fået en samlet risikofaktor på 10. 

I tabel 1 opsummeres risikovurderingen for de udvalgte brancher. 
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Tabel 1: Brancherisiko 

Industri Risikoparameter 

Detailhandelsindustrien 2 

Investeringsbranchen 2 

IT Branchen 2 

Bryggerivirksomhed 3 

Forsikringsbranchen 3 

Landbrugssektoren 3 

Sportsbrancen 4 

Produktionsvirksomheder 5 

Finansielle virksomheder 6 

Entreprenørvirksomheder 7 

Sikkerhedsindustrien 8 

Lægemiddelindustrien 9 

Transportindustrien 9 

Udvindingsindustrien 10 

Egen tilvirkning.  

 

12.2.3 Transaktionsrisiko 

Transaktionsrisikoen indeholder flere forskellige parametre med et primært fokus på, 

hvordan en virksomhed driver forretning. I tilfælde, hvor man kigger på en enkelt 

transaktion med en enkelt virksomhed, vil denne faktor kunne være endnu mere præcis. 

Ud fra afsnittet om transaktioner i teorien er nedenstående pointskala besluttet til 

analysen af de børsnoterede virksomheder. 

Hvis en virksomhed i sin strategi eller i sine målsætninger er fokuseret på at købe sig til 

ekstra omsætning ved hjælp af opkøb, fusioner og lignende, indgår virksomheden i 

kategorien ”Virksomhedsovertagelse og fusioner”, og der tillægges 2 point til 

transaktionsrisikoparameteret. 

Har en virksomhed en stor del af sin geografiske tilstedeværelse ved hjælp af 

tredjepartsdistributørnetværk, er dette også en væsentlig risiko, og virksomheden indgår i 

kategorien ”Distributører”, hvortil transaktionsrisikoparameteret tillægges 2 point. 

Hvis en virksomhed bruger partnerskaber, fælles projekter og joint ventures i sin 

forretningsmodel, indgår virksomheden i kategorien ”Joint Ventures”, og der tillægges 1 

point til transaktionsrisikoparametret.  
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Hvis en virksomhed falder ind under en eller flere af kategorierne, 

”Virksomhedsovertagelse og fusioner”, ”Distributører” eller ”Joint Ventures”, tillægges der 

yderligere 5 point til transaktionsrisikoen. Den enkelte virksomhed kan få tildelt 0, 6, 7, 8, 

9 eller 10 risikopoint for deres måde at drive forretning på. Det store spring mellem 0 og 6 

er bevidst inddraget, da risikoen ved at agere med tredjeparter på ovenstående måder 

kræver væsentlige præventive forholdsregler, da risikoen for uetiske handlinger fra 

modparten til potentielle beslutningstagere er stor.   

12.2.4 Imagerisiko 

Imagerisikoen er en væsentlig faktor, når man betragter en virksomhed og dens risiko. 

Hvis en virksomhed først én gang er blevet dømt eller omtalt negativt i forbindelse med 

etik, er tilliden hurtigt faldet. Hvis man skal antyde, hvor meget image kan betyde for 

virksomhederne, kan man betragte ens egen personlige dømmekraft, for ville man selv 

indgå forretningsaftaler med en person, der tidligere har været sat i forbindelse med 

bestikkelse, antikonkurrence eller korruption? Og hvordan sikrer man sig, at ens egen 

aftale er reel? 

Imagerisikoen er udeladt i denne analyse af flere årsager, og vægtningen er derfor sat til 0 

%. Den primære årsag er, at metodikken til at vurdere en virksomheds image er meget 

omdiskuteret og foregår på tværs af verden på mange forskellige niveauer. Endvidere vil 

adgangen til nødvendige databaser med oplysninger være omkostningsfulde og 

ressourcekrævende i en grad, der ikke ville hænge sammen med størrelsen af analysen. 

Den umiddelbare metode til undersøgelse af en virksomheds imagerisiko vil være at 

undersøge dens registreringer i internationale og lokale databaser for generelle 

informationer om virksomheden, som for eksempel den ansvarlige direktion, bestyrelse og 

så videre. Denne information skal så undersøges for eksponering i medierne, hvilket med 

fordel kan gøres ud fra udvalgte databaseløsninger. Om virksomheden, dens direktion eller 

bestyrelse tidligere er dømt eller eftersøgt, er også værd at undersøge. Om virksomheden 

har eksponering overfor offentlige instanser, og er den eksponering i et land, hvor det 

offentlige system forbindes med høj korruption, er også værd at se nærmere på. 

12.2.5 Juridisk risiko 

Det juridiske parameter i korruptionsrisikoen repræsenterer risikoen ved at foretage 

transaktioner inden for jurisdiktion af den relevante lovgivning. Den primære lov i fokus 
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her er selvsagt den tidligere omtalte UKBA, som rammer bredt. Med udgangspunkt i de 

aktivt udøvende lande i TI’s ”Exporting Corruption” er de forskellige lovgivninger og 

reguleringer vurderet og rangeret. Udover ”Exporting Corruption” er store relevante 

eksportnationer som Kina og Indien også inkluderet. Fokusset er på de love, der har effekt 

specifikt for virksomhederne. Der er ikke fokuseret på de lovgivninger, der specifikt går 

efter individer, som de for eksempel gør i den kinesiske straffelov118. Trods det nuværende 

fokus på individuelle personer er der grund til at forvente, at Kinas fokus på at ramme de 

udenlandske virksomheder, vil stige, eftersom landets ledelse er meget fokuseret på, hvilke 

konsekvenser korruption kan have for samfundet på længere sigt119. 

Det er vigtigt at huske, at selvom man analyserer på, hvorvidt man er udsat for en juridisk 

risiko, altså risikoen for retssager i forbindelse med potentielle transaktioner, er det altid 

uansvarligt at medvirke til korruption og bestikkelse. Keith udtaler: 

”It does not matter whether you break one, two or three laws, remember that no matter 

where and how you pay or receive bribes you are acting illegally and will potentially 

have to face the consequences!”120 

Vægtningen af den juridiske risiko er i analysen sat til 0 %, da det ikke i en generel analyse 

er muligt at analysere denne præcist nok til, at det giver mening at have den med. Den vil i 

større grad være anvendelig ved enkelte mere dybdegående analyser af for eksempel 

samarbejdet med en ny partner. 

12.3 Vægtning og følsomhedsanalyse 

De enkelte parametre er ratet på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er høj risiko, og vægtet 

forskelligt i den samlede opgørelse af korruptionsrisikoen. Vægtningen er foretaget 

indledende ud fra en subjektiv vurdering af de enkelte parametres indflydelse på den 

samlede korruptionsrisiko. 

I nedenstående risikomodel er KR = korruptionsrisikoen, altså risikoen for at korruption 

og bestikkelse kommer til at være en risiko, virksomheden bliver eksponeret for og aktivt 

må tage stilling til. De andre risikoparametre er, som beskrevet ovenfor, hvor; 

GR=geografisk risiko, BR=brancherisiko, TR= transaktionsrisiko, JR = juridisk risiko og 

                                                   
118 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-09/29/content_11361507.htm  
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IR=Imagerisikoen. De yderligere faktorer i modellen er vægtningen af de enkelte 

parametre; ”x, y, z, v og t”. 

                            

I denne analyse defineres korruptionsrisikoen som et sumprodukt af de fastsatte vægte og 

de forskellige parametre. Opgørelsen er vægtet for at afbillede hvilke af parametrene, der 

repræsenterer den største risiko, og dermed skal vægte tungest, for eksempel vurderes det, 

at den geografiske risiko spiller en større risiko for korruption end brancherisikoen og 

transaktionsrisikoen. I den samlede analyse er vægtningen sat til; x = 40 %, y = 30 % og z = 

30 %, hvilket betyder, at vi har vægtet den geografiske risiko højst, og herefter branche- og 

transaktionsrisikoen lige. Som begrundet i afsnittet ovenover om den juridiske risiko og 

imagerisikoen, er disse udeladt, da usikkerheden er for stor, og brugen af disse ikke ville 

give et retvisende billede. Disse vil med fordel kunne inddrages i specifikke scenarier, hvor 

modellen bruges til at vurdere risiko ved enkelte transaktioner eller potentielle 

samarbejdspartnere. I et sådan tilfælde vil man med fordel kunne bruge TR til at 

symbolisere transaktionen med den pågældende virksomhed i ens egen risikovurdering. 

Alt efter hvilke parametre, man i specifikke situationer vurderer, har den største risiko, og 

hvad målet er ved brugen af ovenstående risikomodel, kan der være behov for at justere på 

vægtningen. Til brug for denne analyse er det, som nævnt, valgt at udelade JR og IR, altså 

er v og t sat til 0 %. Vægtningen af de resterende faktorer kan diskuteres, og den vil 

selvsagt kunne ændre virksomhedernes rangering. For at vise hvilke udslag en anderledes 

vægtning vil give, er foretaget en følsomhedsanalyse af, hvordan virksomhederne ville være 

rangeret ved forskellige vægtninger. I bilagene ses den samlede følsomhedsanalyse af alle 

virksomhederne og deres rangering, og herunder er et uddrag fra følsomhedsanalysen med 

de højst og lavest rangerede. 
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Tabel 2: Uddrag af følsomhedsanalyse 
Følsomhedsanalyse Vægtning (GR% - BR% - TR%) => Rangering 

Virksomhed 40%-30%-30% 50%-25%-25% 30%-40%-30% 30%-30%-40% 

A.P. Møller- Mærsk A 1 1 1 1 

Chr Hansen Holding A/S 2 2 3 2 

FLSmidth & Co 3 3 2 3 

Coloplast B 4 7 4 4 

Novo Nordisk B 5 4 5 5 

Ambu A/S 6 6 6 6 

DSV 7 5 7 8 

Novozymes B 8 9 8 7 

William Demant Holding 9 8 10 10 

Lundbeck 10 10 9 9 

Formuepleje Epikur 150 150 150 150 

Gyldendal A 151 151 151 151 

Jensen & Møller Invest 152 152 152 152 

Jeudan 153 153 153 153 

KlimaInvest 154 154 154 154 

Lastas B 155 155 155 155 

Luxor B 156 156 156 156 

Nordicom 157 157 157 157 

Scandinavian Private Equity 158 158 158 158 

Small Cap Danmark 159 159 159 159 

SSBV-Rovsing A/S 160 160 160 160 

Travelmarket.com 161 161 161 161 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4C. 

Som det ses ovenfor, er der i toppen og bunden af rangeringen kun minimale udfald. I 

midten af skalaen ligger virksomhederne tættere, og der vil her ses et minimalt større 

udfald på tværs af de øvrige virksomheder. Følsomhedsanalysen viser, at der er en høj grad 

af validitet i modellen, og at en anderledes vægtning, end det valgte, ikke ville give et 

væsentligt udfald på resultaterne. 

12.4 Kompenserende faktorer 

I den sekundære part af analysen er det de kompenserende faktorer, virksomhederne kan 

have implementeret, der er afgørende for rangeringen, og hvor godt udrustet 

virksomhederne er mod korruption. Det offentligt tilgængelige data er i denne analyse 

mere svingende end i den primære analyse. Vurderingen af de kompenserende faktorer er 

opdelt i 5 kategorier med underliggende spørgsmål, som samlet kan give en score på 

mellem 0 og 100. Som nævnt er det vigtigt, at denne analyse udelukkende ses som en 

demonstration af, hvordan virksomheden opfattes, da en virksomhed for eksempel sagtens 
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kan have en fint fungerende og godt implementeret Code of Conduct, der aktivt siger nej til 

korruption og bestikkelse, og måske endda belyser deres whistleblower ordning – men hvis 

dette ikke er offentligt tilgængeligt, er der ikke taget højde for det i analysen. Selvom denne 

potentielt store usikkerhed kan udfordre værdien af analysen, er den medtaget, da mulige 

investorer, forretningspartnere, retsinstanser eller kunder vil vurdere virksomheden ud fra 

offentligt tilgængeligt materiale. 

Struktur og overblik: Hvordan er virksomhedens corporate governance struktureret? – 

Er der nedsat et revisionsudvalg? – Er der en intern revision, der rapporterer til 

revisionsudvalget? – Er der uafhængighed mellem bestyrelsen og direktionen? Følger 

virksomheden anbefalingerne om god virksomhedsledelse? Samlet kan virksomheden få 

0-30 point her, men der er dog ikke i analysen rangeret virksomheder, der scorer under 

10 point. Dette er sandsynligvis, fordi der som udgangspunkt er en vis styring med 

børsnoterede virksomheder. 

Code of Conduct og/eller Supplier Code of Conduct: Har virksomheden en 

offentligt tilgængelig Code of Conduct? – Har de en specifikt henvendt på deres 

leverandører? – Belyser de ledelsen og virksomhedens holdning til korruption og 

bestikkelse? – Er de i øvrigt opdateret og følger UN Global Compact standarderne? Samlet 

kan virksomhederne her score 0-20 point. 

Aktivt nej til korruption og bestikkelse: Siger virksomheden aktivt nej til korruption 

og bestikkelse? – Er det beskrevet åbenlyst på deres hjemmeside? – Kan der på nogen 

måde være tvivl om, at virksomheden og alle dens medarbejdere altid vil agere etisk 

korrekt? – Står der beskrevet, at virksomheden lever op til lokale lovgivninger, som for 

eksempel UKBA og US FCPA? I denne kategori kan virksomhederne score 0-20 point. 

Whistleblower funktioner: Har virksomheden en implementeret og fungerende 

whistleblower funktion? – Er denne til en ekstern part uden for virksomheden og 

virksomhedens bestyrelse? – Er kontaktinformationerne nemt tilgængelige på 

virksomhedens hjemmeside? Virksomhederne kan under denne kategori score 0-20 

point. 

Den sidste faktor overlapper lidt imagerisikoen og kan til dels ses som en forstærkende 

funktion af de tidligere parametre. Hvordan har virksomheden tidligere tacklet 
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offentlig eksponering af sager om uetiske handlinger? De fleste virksomheder i 

Danmark scorer 10 point her, da det er de færreste, der har været sat i sammenhæng med 

sådanne sager. For de virksomheder, der på den ene eller anden måde har været 

eksponeret i sådanne sager og tacklet det mangelfuldt, vil der være udslag og scoren blive 

nedjusteret. Der var eksempelvis en virksomhed, der i 2011, efter UKBA kom ud, på en 

offentlig konference præsenterede, at de i den grad brugte smørelsespenge, når der var 

behov for det, da det var en del af branchen121. Virksomhederne starter med en score på 10 

point og bliver herefter nedjusteret, hvis de har lavet en mangelfuld præstation. 

12.5 Analyserne 

Formålet med analysen er at lave en rangering af de børsnoterede virksomheder i 

Danmark, og derudfra finde de mest risikofyldte virksomheder, samt om der er særlige 

faktorer, der gør sig gældende ved disse. Den første analyse, der er præsenteret og 

diskuteret, er over de 10 virksomheder, der har den højeste korruptionsrisiko. For en 

samlet oversigt, indeholdende alle virksomhederne rangeret, henvises til den fulde analyse 

i bilagene122. De efterfølgende analyser er fokuseret på de enkelte parametre, herunder 

geografisk, branchespecifik og forretningsmodellerne. Der er sekundært analyseret på 

kompenserende faktorer, både i sammenhæng med førnævnte analyser og separat. 

Slutteligt er der kigget specifikt på udfald og anomalier, der ikke er præsenteret i de andre 

analyser. 

12.5.1  Top 10 risikofyldte 

De ti mest risikofyldte virksomheder er præsenteret herunder, og efterfølgende er der 

analyseret på udvalgte virksomheder for at demonstrere sammenhængen til den samlede 

risikovurdering. Afslutningsvist er de ti virksomheder sammenholdt med en oversigt over 

deres tilhørende kompenserende faktorer. 

                                                   
121 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/205633/carlsberg_erkender_brug_af_smoerelse.html 
122 Bilag 4A-B 
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Tabel 3: Højst korruptionsrisiko 

Virksomhed KR 

A.P. Møller- Mærsk A 86 

FLSmidth & Co 80 

Chr. Hansen Holding A/S 80 

Coloplast B 76 

Novo Nordisk B 75 

Ambu A/S 74 

DSV 74 

Novozymes B 72 

William Demant Holding 72 

Lundbeck 71 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

A.P. Møller-Mærsk er en af Danmarks største virksomheder og har sit hovedfokus på 

shippingindustrien. Der er flere divisioner i virksomheden med forskellige 

forretningsområder – shipping, opførelse og drift af havneterminaler, udvinding af gas og 

olie samt investeringer i blandt andet Danske Bank og Dansk Supermarked. Den høje 

brancherisiko er på grund af koncernens væsentlige aktiviteter i udvindingen af gas og olie. 

A.P. Møller-Mærsk har historisk været opmærksom på at have en bred risikospredning i 

forhold til sine investeringer og er i forbindelse med deres indtræden på nye markeder 

indgået i flere forskellige partnerskaber, herunder for eksempel joint ventures. Derudover 

har A.P. Møller-Mærsk også benyttet sig af virksomhedsovertagelser og fusioner til at 

udvide sin forretning, hvilket har medvirket til deres store grafiske tilstedeværelse, som 

dækker over mange risikofyldte destinationer. Den samlede score er vist i tabel 4. A.P. 

Møller-Mærsk har på det seneste været blandt de danske virksomheder, der går frem og 

promoverer sig på antikorruption, hvilket også afspejles i den relativt høje score på de 

kompenserende faktorer, hvor de opnår en score på 80. 

Tabel 4: A.P. Møller-Mærsk 
Virksomhed GR BR TR KR 

A.P. Møller- Mærsk 6,53 10 10 86 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

Chr. Hansen er ligeledes blandt Danmarks største virksomheder med en meget bred 

geografisk eksponering. Chr. Hansen arbejder med udvikling og salg af enzymer til 

forskellige brancher, med størst succes til lægemiddelindustrien og mejeriproduktionen.  

Branchemæssigt er de placeret som en lægemiddelvirksomhed, da risikobilledet er næsten 
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identisk, og de bidrager til denne branche. I forhold til transaktionsrisikoen benytter de et 

stort distributørnetværk og har tilmed en vis berøringsflade overfor partnerskaber og joint 

ventures. Chr. Hansen tackler risikoen fornuftigt, men med mulighed for forbedringer. 

Tabel 5: Chr. Hansen 
Virksomhed GR BR TR KR 

Chr. Hansen 6,57 9 9 80 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

Coloplast udvikler og producerer forskellige produkter inden for medico, hvor deres 

kernekompetencer omfatter stomi, kontinens og urologi. Som de andre udvalgte 

virksomheder, har de en stor geografisk eksponering, hvilket har bevirket en relativt høj 

geografisk risiko. I lægemiddelindustrien er det normalt at have forskellige distributører på 

markederne, da der i de fleste tilfælde ikke er fleksibilitet nok i at have egne 

datterselskaber til at repræsentere virksomheden alle steder, og Coloplast har derfor 

ligeledes et stort distributørnetværk. Coloplast er kendetegnet ved at være en virksomhed, 

der tager etisk korrekte beslutninger og kæmper for at agere respektabelt, hvis man følger 

deres hjemmeside. Dette underbygges blandt andet af en fornuftig Code of Conduct og 

whistleblower funktion præsenteret på deres hjemmeside. Deres kompenserende faktorer 

står blandt de stærkeste med en score på 100 point. Deres korruptionsrisiko er sat til 76 på 

baggrund af nedenstående parametre. 

Tabel 6: Coloplast 
Virksomhed GR BR TR KR 

Coloplast 4,84 9 10 76 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

Novo Nordisk er, målt på værdien af aktiekapitalen, Danmarks mest værdifulde selskab 

og samtidig en væsentlig aktør på i en international sammenhæng for 

medicinalvirksomheder. Novo Nordisk er stort set repræsenteret i samtlige lande, da 

diabetes er en sygdom, der kræver medicin på tværs af økonomiske udsving og forskellige 

markeder. Novo Nordisk benytter sig både af forskellige partnerskaber og har et stort 

distributørnetværk, der hjælper dem med at ramme alle markeders lokalområder. Novo 

Nordisk har etableret kompenserende faktorer, og ligger derfor højt på skalaen med en 

score på 95. Herunder ses parametrene, der samlet giver deres korruptionsrisiko: 
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Tabel 7: Novo Nordisk 
Virksomhed GR BR TR KR 

Novo Nordisk 6,10 9 8 75 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

Ambu er den eneste virksomhed blandt de ti mest risikofyldte, der ikke er i OMX C20. Det 

kan være, fordi de først i den senere tid er begyndt at vise gode resultater, og de dermed 

ikke er handlet nok endnu. Ambu er repræsenteret af distributører i mere end 70 lande 

ifølge deres hjemmeside og har en samlet korruptionsrisiko på 74. Dette matcher fint en 

score på 75 i kompenserende faktorer, i sammenhæng med en god og overskuelig 

corporate governance. Korruptionsrisikoen er en sammensætning af følgende værdier: 

Tabel 8: Ambu 
Virksomhed GR BR TR KR 

Ambu 5,85 9 8 74 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

Det er værd at bemærke, at syv af de ti virksomheder, der har den største 

korruptionsrisiko, er i lægemiddelindustrien, hvilket selvsagt har en sammenhæng til, at 

brancherisikoen for denne branche er høj, mens deres transaktionsrisici og geografiske 

eksponering også er relativt stor. 

Herunder ses en samlet oversigt over alle de ti virksomheder udspecificeret på de enkelte 

risikoparametre. 

Tabel 9: Højst korruptionsrisiko - Udspecificeret 

Virksomhed GR BR TR KR 

A.P. Møller- Mærsk A 6,53 10 10 86 

FLSmidth & Co 6,57 10 8 80 

Chr. Hansen Holding A/S 6,57 9 9 80 

Coloplast B 4,84 9 10 76 

Novo Nordisk B 6,10 9 8 75 

Ambu A/S 5,85 9 8 74 

DSV 6,45 9 7 74 

Novozymes B 5,31 9 8 72 

William Demant Holding 5,91 9 7 72 

Lundbeck 5,12 9 8 71 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 
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Udover Ambu A/S er alle virksomhederne optaget på OMX C20. Man kan antagelsesvis 

drage den parallel, at virksomheder med en vis risikoprofil, og som accepterer den 

geografiske eksponering, også er de, der er interessante for aktionærer, da de formår at 

generere værdi i disse områder også. 

Kompenserende faktorer 

De kompenserende faktorer for de mest risikofyldte virksomheder er spredte, men alle i 

den høje ende af skalaen. Der er dog især to af virksomhederne, der skiller sig ud. 

Herunder ses en samlet oversigt med virksomhedernes korruptionsrisiko og 

kompenserende faktorer: 

Tabel 10: Høj risiko og kompenserende faktorer 

Virksomhed KR 
Kompenserende 

faktorer 

A.P. Møller- Mærsk A 86 80 

FLSmidth & Co 80 80 

Chr. Hansen Holding A/S 80 70 

Coloplast B 76 100 

Novo Nordisk B 75 95 

Ambu A/S 74 75 

DSV 74 65 

Novozymes B 72 90 

William Demant Holding 72 70 

Lundbeck 71 65 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

DSV og Lundbeck skiller sig ud med den lavere score på 65, hvilket for OMX C20 selskaber 

er opsigtsvækkende. Det, de primært fejler på, er deres whistleblower ordninger, hvor 

begge har fine beskrivelser om, at de er implementeret, og at ledelsen er trænet i 

processen. Det er bare hverken på virksomhedernes hjemmesider, hjemmesiders 

søgefunktion eller google muligt at finde nogle former for kontakt til en whistleblower 

ordning. Hvis eksterne samarbejdspartnere og andre interessenter ikke har adgang til 

ordningen, og at der i øvrigt ikke tydeligt adviseres om, at henvendelser behandles af en 

uafhængig og ekstern part, så forsvinder en stor del af værdien ved ordningen. 

Endvidere er det værd at bemærke, at selvom der på grund af den beskrevne usikkerhed 

ikke nødvendigvis er en direkte sammenhæng, så har flere af virksomhederne en 

korruptionsrisiko, der er højere end deres kompenserende faktorer. Der er, som det ses, 
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tale om A.P. Møller-Mærsk, Chr. Hansen Holding, DSV, William Demant Holding og 

Lundbeck. 

På den positive side bør Coloplast, Novo Nordisk og Novozymes fremhæves, der med en 

score på henholdsvis 100, 95 og 90 viser vejen frem. De har alle en god og strukturel 

corporate governance, er aktivt modarbejdende bestikkelse, samt en uafhængig og ekstern 

whistleblower funktion. Det er værd at notere sig, at alle virksomhederne er i 

lægemiddelindustrien, og om der er tale om en større trend, er nærmere analyseret i afsnit 

10.5.6. 

12.5.2 Top 15 på geografi 

Den geografiske risiko spiller en væsentlig rolle for den samlede korruptionsrisiko, og især 

eksponering i fattige lande og vækstlande har stor betydning. Herunder ses en oversigt 

over de femten virksomheder, der har den højeste geografiske risiko og dermed de, der 

agerer i flest højrisiko lande i forhold til TI CPI. Virksomhederne er sorteret med den mest 

eksponerede først: 

Tabel 11: Geografisk risiko og rangering 

Virksomhed Geografisk risiko Samlet risiko rangering 

FLSmidth & Co 6,57 3 

Chr Hansen Holding A/S 6,57 2 

Vestas Wind Systems 6,57 52 

A.P. Møller- Mærsk A 6,53 1 

DSV 6,46 7 

G4S PLC 6,39 36 

Carlsberg A/S A 6,11 16 

Novo Nordisk B 6,10 5 

William Demant Holding 5,91 9 

Ambu A/S 5,85 6 

Østasiatiske Kompagni 5,80 27 

Erria 5,78 13 

Bang & Olufsen 5,68 19 

DLH 5,60 81 

Royal Unibrew 5,53 32 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 
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Her ses det tydeligt, at vægten på den geografiske risiko er stor, da ti af de femten 

virksomheder er blandt de tyve mest risikofyldte. De fem anomalier, Vestas, G4S, 

Østasiatiske Kompagni, DLH og Royal Unibrew, er alle virksomheder, som er mindre 

eksponeret i forhold til deres brancherisiko, men som selvsagt må tage store 

forholdsregler, når de agerer på risikofyldte markeder.  

Når man betragter virksomhederne ud fra den geografiske risiko, er det værd at bemærke, 

at 59 af virksomhederne kun agerer indenfor den danske grænse og har en samlet 

geografisk risiko på 1,00. Heraf er 24 af dem finansielle virksomheder, der kun er 

repræsenteret på det danske marked, hvor der typisk er tale om lokale sparekasser og 

mindre banker. 

Der, hvor den geografiske risiko i stor grad bliver en udfordring, er for de virksomheder, 

der ikke har en tilstrækkelig robust intern procedure til at håndtere specifikke risici på de 

udfordrende markeder. Hvis man betragter virksomhederne, der har en geografisk risiko 

over tre, og vis forsvarsværk i form af kompenserende faktorer er på 40 eller derunder, vil 

man se en række virksomheder, som har en større udfordring foran dem i forhold til at 

afdække deres risici for korruption og bestikkelse. Samlet er 28 virksomheder udsat ved 

dette fokus, hvilket inkluderer prominente og fremtrædende virksomheder som Flügger, 

Dantax, DFDS, Asgaard Group, Trifork, Pandora, Schouw & Co samt Royal Unibrew. 

Hvis man ændrer fokusset, og betragter analysen uden den geografiske risiko, vil man se, 

at der vil være enkelte virksomheder, der får et væsentligt ændret risikobillede. Disse 

virksomheder får altså en større korruptionsrisiko, da de ikke er eksponeret på risikofyldte 

markeder i samme grad. De har dog stadig væsentlige risici i forhold til brancherisikoen og 

transaktionsrisikoen. De virksomheder, der i stor grad står ud her, er Genmab, 

TopoTarget, Atlantic Petroleum, NeuroSearch, BioPorto, ALK-Abelló, Højgaard Holding 

og Sjælsø Gruppen. 

12.5.3 Anomalier på brancheniveau 

Virksomhedernes rangering ud fra brancherisikoen er selvsagt et direkte resultat af 

definitionen af brancherisikoen, hvorfor en egentlig opgørelse af denne ikke findes 

relevant. Mere interessant er det at betragte de virksomheder, der skiller sig ud fra normen 

for deres branche. 
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Udvindingsbranchen er vurderet som den overordnet mest risikofyldte, hvilket 

underbygges af, at to af fire virksomheder er rangeret blandt de tre med højst risiko – A.P. 

Møller Mærsk og FLSmidth & Co. Herefter ses Atlantic petroleum, der udelukkende agerer 

i Norden og har en relativt lav geografisk risiko. NunaMinerals falder uden for resten af 

branchen, da de kun opererer med udvinding af mineraler fra Grønlands undergrund. Om 

det er helt retvisende, at eksponering i Grønland hører ind under Danmark, kan 

diskuteres, men i dette tilfælde, hvor analysen er baseret på TI CPI, gør den, og den 

geografiske risiko er derfor helt nede på 1. 

Tabel 12: Udvindingsindustrien 
Virksomhed GR IR KR 

A.P. Møller-Mærsk 6,53 10 86 

FLSmidth & Co 6,57 10 80 

Atlantic Petroleum 1,91 10 56 

Numa Minerals 1,00 10 34 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

En branche, der ligeledes skaber en vis opmærksomhed, er finansielle virksomheder. Af de 

28 forskellige virksomheder, der inkluderer primært banker og sparekasser, spænder deres 

rangering fra nummer 30 og helt ned til nummer 112. Størstedelen af virksomhederne er 

dog lokale eller udelukkende indenrigsbanker med egne filialer og dermed ingen store 

risikofyldte transaktioner. De interessante finansielle virksomheder, der står ud i forhold 

til resten, er fire af Danmarks største banker. 

Tabel 13: Finansielle virksomheder 
Virksomhed GR TR KR 

Danske Bank 4,12 7 55 

BankNordik 1,50 6 42 

Nordea Bank 4,27 0 35 

Jyske Bank 2,16 0 27 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

Det er for ovenstående fire banker værd at betragte deres kompenserende faktorer, hvor i 

særdeleshed Danske Bank statuerer et godt eksempel med hele 100 point, og en delt 

rangering sammen med Coloplast, som den virksomhed med de bedste kompenserende 

faktorer mod korruption og bestikkelse. Nordea og Jyske bank har begge en score på de 
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kompenserende faktorer, der er højere end deres samlede korruptionsrisiko. BankNordik 

falder udenfor med kompenserende faktorer på 35, mod deres korruptionsrisiko på 42. 

12.5.4 Udslag i transaktionsrisikoen 

Transaktionsrisikoen har en stor betydning og giver ligeledes store udslag i denne analyse. 

Det har betydning for virksomhedernes fokus og deres risikoappetit, hvordan de håndterer 

forskellige transaktionstyper. Herunder er det opgjort, med hvilken faktor virksomhederne 

er vurderet ud fra forskellige typer transaktioner. 

107 af de analyserede virksomheder er hverken udsat for risikoen ved korruption og 

bestikkelse i forhold til brugen af et stort distributionsnetværk, partnerselskaber som joint 

ventures eller virksomhedsovertagelser og fusioner. De kan stadig have en risiko i 

forbindelse med deres måde at drive forretning på, men det vil ikke give udslag i denne 

analyse. De 107 virksomheders transaktionsrisiko er på baggrund af undersøgelserne 

defineret til 0. 

Brugen af joint ventures er en god måde at samarbejde på, uanset om det er på tværs af 

brancher eller vedrørende et enkelt projekt i en specifik del af en virksomheds supply 

chain. Af de analyserede virksomheder fremgår det, at hele 21 af virksomhederne indgår i 

samarbejder som joint ventures. Heraf har tretten af dem en endnu bredere indgang, da de 

også er involveret i enten virksomhedsovertagelser og fusioner eller et bredt 

distributørnetværk. Ni af virksomhederne har en transaktionsrisiko på 6. 

28 af de analyserede virksomheder har en transaktionsrisiko på 7, hvilket betyder, at de 

anvender en væsentlig grad af virksomhedsovertagelser og fusioner eller har et stort 

distributionsnetværk. Udover de 28 er der endvidere tretten af virksomhederne, der også 

er involveret i joint ventures, som nævnt før, og endvidere er det observeret, at tre af de 

tretten er eksponeret overfor alle tre transaktionstyper og har en transaktionsrisiko på 10. 

Desuden er der fire virksomheder, der er registreret med en transaktionsrisiko på 9, 

hvilket betyder, at de anvender både distributører og virksomhedsovertagelser og fusioner, 

men ikke joint ventures. 

Herunder ses de syv virksomheder med den højeste transaktionsrisiko. 
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Tabel 14: Høj transaktions risiko 
Virksomhed TR KR 

A.P. Møller-Mærsk 10 86 

Coloplast 10 76 

Carlsberg 10 63 

Chr Hansen 9 80 

Roblon 9 65 

Østasiatisk Kompagni 9 56 

IC Company 9 48 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

Ud fra oplysningerne på deres hjemmeside og andet offentligt tilgængeligt materiale 

anvender alle virksomhederne i tabellen herover distributører i stort omfang og har 

fornylig eller i deres strategi åbnet op for vækst ved hjælp af virksomhedsovertagelser og 

fusioner. Endvidere anvender A.P. Møller-Mærsk, Coloplast og Carlsberg også joint 

ventures og partnerskaber. 

12.5.5 Risikofyldte med manglende forsvar 

Det er klart, at der er stor forskel på, hvor meget de enkelte selskaber arbejder med 

forebyggende og kompenserende faktorer, da både risikoprofil og risikoappetit er 

forskellig. Da parametrene er forskellige for de to analyser, og man derfor ikke 

nødvendigvis kan sammenholde anomalier på tværs, skal nedenstående betragtes med en 

grad af forsigtighed. Det er dog slående, at en stor del af virksomhederne har denne relativt 

store forskel på korruptionsrisikoen og de kompenserende faktorer. I nedenstående ses 

alle de virksomheder, der har en korruptionsrisiko, der er minimum 20 point større end de 

kompenserende faktorer. Det er interessant at se virksomheder indenfor flere af de 

brancher med høj risiko slå ud i denne analyse, herunder blandt andet NeuroSearch og 

DFDS. 
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Tabel 15: Kompenserende faktorer 

Virksomhed KR 
Kompenserende 

faktorer 

Asgaard Group 59 20 

Roblon B 64 30 

Scandinavian Brake Systems 56 25 

Migatronic B 55 25 

ChemoMetec 69 40 

TopoTarget 52 25 

NeuroSearch 56 30 

Schouw & Co 61 35 

BioPorto 63 40 

Erria 68 45 

DFDS 63 40 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

Hvis en virksomhed omvendt har en meget lav risikoappetit, og derfor indfører mange 

interne kontroller og foranstaltninger, kan dette give væsentlige udfordringer for 

virksomhedens drift. Virksomheder med en høj grad af bureaukrati kan ofte være tunge i 

driften og i en vis grad have problemer med omstillingsparatheden. Det giver, på baggrund 

af dette, grobund for overvejelser om, at nedenstående virksomheder med en relativt lav 

korruptionsrisiko har så høje værn af kompenserende faktorer. Dette kan selvsagt være på 

grund af en mere konservativ ledelsesstil med en lav risikoappetit, men der kan også være 

andre faktorer som for eksempel brancheregulativer eller andre risikoparametre, som kan 

begrænses med foranstaltninger afdækket under vores definition af kompenserende 

faktorer. Herunder ses de virksomheder, hvor forskellen på korruptionsrisikoen og de 

kompenserende faktorer er højere end 20. 
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Tabel 16: Kompenserende faktorer 

Virksomhed KR 
Kompenserende 

faktorer 

Vestas Wind Systems 41 100 

Expedit B 13 65 

Tryg A/S 14 65 

Danske Bank 55 100 

Auriga Industries B 36 80 

Alm Brand 22 65 

Columbus A/S 25 65 

SimCorp 18 55 

Nordea Bank AB 35 70 

United International Enterprise 23 55 

DLH 28 60 

G4S PLC 50 80 

Arkil Holding B 30 60 

Deltaq 10 40 

Gabriel Holding 30 60 

Zealand Pharma 31 60 

Brdr A & O Johansen præf 36 65 

Rockwool International A 56 85 

GN Store Nord 58 85 

United Plantation Berhad 29 55 

Andersen & Martini B 10 35 

Scandinavian Private Equity 10 35 

SAS AB 46 70 

Coloplast B 76 100 

D/S Norden 68 90 

cBrain A/S 14 35 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

På baggrund af ovenstående to dele af analysen kan det fastslås, at der ud fra vores 

analyserede virksomheder er et stort udsving i, hvordan virksomhederne arbejder med 

korruptionsrisikoen, både i forhold til hvor eksponeret de er overfor den, og hvordan de 

arbejder med disse risici. Det kan antages, at nogle af de virksomheder, der har en relativt 

lav korruptionsrisiko, men relativt høje kompenserende faktorer har dette for at vise, at de 

aktivt går forrest i kampen mod korruption, herunder for eksempel Vestas, Danske Bank 

og Coloplast, som ses i ovenstående skema. Dette kan dog ikke med fuld sikkerhed fastslås 

på baggrund af analysen og kan kun ses som en betragtning. 



87 | Danske virksomheder og korruptionsrisici | Korruptionsrisikoanalyse 

 

12.5.6 Kompenserende faktorer og brancher 

I nedenstående udsnit af analysen er de tyve virksomheder med bedste score under 

kompenserende faktorer betragtet, for at se om man ud fra dette kan lave nogle 

sammenholdninger med de pågældende virksomhederes brancher. For at sortere de 

virksomheder fra, der kunne have mindre udslag af deres geografiske placering, er der i 

denne del kun medtaget virksomheder, der er eksponeret udenfor Danmarks 

landegrænser. 

Tabel 17: Høj score for kompenserende faktorer 

Virksomhed KR 
Kompenserende 

faktorer 

Coloplast B 76 100 

Danske Bank 55 100 

Vestas Wind Systems 41 100 

Novo Nordisk B 75 95 

Novozymes B 72 90 

D/S Norden 68 90 

ALK-Abelló B 68 85 

GN Store Nord 58 85 

Rockwool International A 56 85 

A.P. Møller- Mærsk A 86 80 

FL Smidth & Co 80 80 

G4S PLC 50 80 

Auriga Industries B 36 80 

Ambu A/S 74 75 

Carlsberg A/S A 63 75 

Chr Hansen Holding A/S 80 70 

William Demant Holding 72 70 

SAS AB 46 70 

Nordea Bank AB 35 70 

Østasiatiske Kompagni 56 70 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

Som det ses ud fra ovenstående tabel er tre af de fem første på listen repræsenteret i 

lægemiddelindustrien, hvilket underbygger, at denne branche er langt fremme med interne 

branchespecifikke reguleringer og tiltag. Dette bekræftes, da der på listen over de tyve med 

højst score er yderligere fire virksomheder fra samme branche, altså syv i alt. De 

resterende tretten virksomheder repræsenterer en bred skare af industrier, og der kan ikke 

siges noget direkte om grupperingerne, da de ligger i et relativt blandet udsnit. Her ses 
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både virksomheder fra udvinding- og transportindustrierne samt bryggerier og finansielle 

virksomheder. 

I den anden ende af rangeringen ses de virksomheder med dårligst score på de 

kompenserende faktorer, og her er ligeledes også kun udvalgt virksomheder, som er 

repræsenteret uden for DK.  

Tabel 18: Lav score for kompenserende faktorer 

Virksomhed KR 
Kompenserende 

faktorer 

Asgaard Group 59 20 

WirTek A/S 22 20 

Scandinavian Brake Systems 56 25 

Migatronic B 55 25 

Rias B 22 25 

FastPassCorp 43 25 

Glunz & Jensen 26 25 

esoft systems 21 25 

NeuroSearch 56 30 

Exiqon 48 30 

Aqualife 35 30 

TK Development 34 30 

Roblon B 64 30 

Greentech Energy Systems 51 30 

NTR Holding B 44 30 

Mermaid A/S 41 30 

RTX A/S 33 30 

Skako A/S 32 30 

Topsil Semiconductor Materials 30 30 

FirstFarms 27 30 
 

Egen tilvirkning, se bilag 4A-B. 

13. Perspektivering 

I dette afsnit vil der, med udgangspunkt i den opnåede teoretiske viden og 

analyseresultater, perspektiveres til en række forskellige forhold, der formentligt vil blive 

påvirket af korruption og bestikkelse fremadrettet, og hvordan man kan vende kampen 

mod korruption til en fordel ved at bruge det aktivt i sin måde at drive virksomhed på. 
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13.1 Virksomhedens risiko og revisors rolle 

Lovgivning og standarder fastlægger på nuværende tidspunkt at revisor skal revidere efter 

et væsentlighedsniveau og sikre at årsregnskabet er retvisende. Det vil sige, at revisor som 

udgangspunkt hverken skal revidere efter besvigelser eller korruption. Når det er sagt, er 

der en forventning om – og krav om, at revisor reagerer på besvigelser, hvis det opdages, 

og herunder også korruption. Korruption er som tidligere nævnt svært for revisor at 

opdage, da det ofte er beløb, der falder under væsentlighedsniveauet. Revisors rolle er 

derfor ikke at revidere efter korruption, eller for den sags skyld, at sikre at korruption ikke 

forekommer i virksomheden.  

Som virksomhedernes betroede rådgiver kan virksomhederne med fordel rådføre sig med 

revisorerne på området, og herunder få hjælp til, hvilke tiltag der vil kunne forebygge, at 

det sker, og hvordan man opdager korruptionen, når den er sket. Der er ingen tvivl om, at 

revisor har en lang række værktøjer, der vil kunne bidrage positivt til virksomhedernes 

kamp mod korruption, men det kræver samtidig, at virksomhederne er indstillet på at ville 

gøre noget seriøst i kampen mod korruption.  

Virksomhederne vil formentligt selv kunne komme frem til mange af de sammen ting, og 

vil formentligt også selv kunne løse problemstillingerne. Om ikke andet, så kan revisor 

altid anvendes som sparringspartner, lige så vel som andre interessenter kan. 

13.2 Koncernrevision 

Når revisor reviderer koncerner, og har andre revisorer til at udføre revisionen for sig i 

eksempelvis et datterselskab i Indien, så skal koncernrevisor være opmærksom på de 

kulturforskelle der er, og sikre at datterselskabsrevisor henter tilstrækkeligt revisionsbevis. 

For koncernrevisor kan der opstå samme problemstilling, som når virksomhederne skal 

finde samarbejdspartnere i udlandet. Man kender reelt ikke den person, man udpeger til 

samarbejdet, og man kender måske endnu mindre deres indbyrdes relationer, og hvordan 

kulturen har en påvirkning på den måde man arbejder på i det pågældende land. I den 

forbindelse kommer korruption igen ind som en risici, revisor er nødt til at forholde sig til. 

Én ting er de internationale standarder, som alle revisorer SKAL leve op til, en anden ting 

er, hvordan man rent praktisk får revisionen til at glide i de respektive lande. Det gælder 

ligeledes tolkningen af standarderne. Selvom det er tydeligt for en dansk revisor, hvad det 

vil sige at være uafhængig, så kan man forestille sig, at man i for eksempel Indien kan 
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gradbøje det – det samme kunne gælde for integritet, objektivitet og så videre. Om det er 

Indien, Kina eller USA, kan der være stor forskel på, hvordan revisorer opfatter deres 

etiske forpligtelser123. 

Under alle omstændigheder er det vigtigt at koncernrevisor har et skarpt øje med sin 

datterselskabsrevisor, således at denne ikke kan bestikkes til at overse visse faresignaler. 

13.3 Præsentation 

Der er allerede i dag flere af de større virksomheder, der i deres årsrapport fremlægger, at 

de aktivt går ind i kampen mod korruption, blandt andet ved at efterleve UN Global 

Compact. Fremadrettet vil der formentlig komme et endnu større fokus på dette, og på 

hvordan virksomhederne aktivt håndterer det. Der lægger en stor risiko forbundet med 

retsforfølgelse efter UKBA, og når først sagerne begynder at rulle, vil virksomhedernes 

interessenter formentlig stille et større krav til håndtering af dette. Dermed vil 

virksomhederne blive nødsaget til at håndtere korruption på en mere struktureret, konkret 

og robust facon. I den sammenhæng kan man håbe på, at kulturen i virksomhederne 

ændrer sig, således at virksomhederne ikke længere ”kun” håndterer korruptionen, fordi 

de er nødsaget til det, men fordi de også aktivt ønsker at gøre en forskel på området. Det er 

dog sådan, at så længe det er et emne, man ikke kan diskutere med virksomhederne på 

grund af deres frygt for at røbe noget, der kan føre til retssager, så længe kan det være 

svært for virksomhederne at ændre noget. 

13.4 Ansvar 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at sikre, at der for virksomheden defineres 

hvilken risikoappetit de ønsker, og at der efterfølgende udarbejdes en risikoanalyse. 

Risikoanalysen kan tage afsæt i COSO ERM, der gennem otte trin sikrer, at man forholder 

sig til de rette ting i processen, samt for alle målgrupper i alle dele af virksomheden.  

Direktionens ansvar er selve udarbejdelsen af risikoanalysen, herunder identificering af 

mulige begivenheder, risikovurdering, risikorespons, implementering af interne kontroller 

samt kommunikationen ned gennem organisationsstrukturen.  

Det er ikke kun bestyrelsen og direktionen, der skal foretage en risikoanalyse. Revisor skal 

i planlægningsfasen af revisionen sikre, at de har opnået et stort kendskab til 

                                                   
123 http://articles.latimes.com/2013/apr/11/business/la-fi-mo-kpmg-partner-shown-accepting-bribe-for-inside-
information-20130411 
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virksomheden og dens risiko, jævnfør ISA 315, hvilket er afgørende for hvilke områder, der 

skal revideres. 

I begge tilfælde pålægger der altså et ansvar for at overveje korruptionsrisikoen, og 

hvordan den vil påvirke virksomheden. Som nævnt ovenfor vil det sjældent være 

væsentlige beløb i forhold til regnskabets retvisende billede, der er tale om, og derfor vil 

man sjældent se revisor revidere efter korruption og bestikkelse. Der kan være stor forskel 

på det væsentlighedsniveau revisor fastsætter i forhold til regnskabets retvisende billede, 

og hvad der væsentligt for virksomhedens drift. For virksomhederne kan der være tale om 

betydelige summer, som bør og skal kunne undgås. 

Hvis der fra den lovgivende myndighed i UK opdages korruption i en dansk virksomhed, 

vil det ikke kun være virksomheden, der vil kunne ifalde straf, men også den ansvarlige – 

det gælder formentligt både ledelsen og den udøvende medarbejder. 

Hvorvidt revisor vil kunne ifalde straf, hvis det viser sig, at beløbene er af en 

størrelsesorden, som revisor burde have opdaget, vides ikke, og der vil formentligt ikke 

være et endegyldigt svar, før en episode opstår, og det kan afgøres i en retssag. Det må dog 

forventes, at revisor vil være udsat, og der vil være krav til kvaliteten og dokumentationen 

af deres indledende risikoanalyse af virksomheden og udførte arbejdshandlinger, ligesom 

man har set i tidligere besvigelsessager.  

Derfor vil man formentligt, når sagerne efterhånden begynder at rulle, kunne se en 

markant opstramning fra alles sider, da ingen ønsker at blive gjort ansvarlig for disse 

handlinger, og risikere bøder af ubegrænset størrelse eller fængselsstraf.  

13.5 Konkurrence scenarier 

Korruption og bestikkelse er, lige som en række andre forhold for virksomheden, noget, 

virksomhederne bør forholde sig til og udnytte således, at de kan drage fordel af det. 

Umiddelbart er den nemme løsning på den korte bane for virksomhederne at acceptere, at 

korruption og bestikkelse forekommer og betale, når det opkræves. Virksomheden vælger 

således at være korrupt, men samtidig vil det nok give en lang række ordre, de ellers ville 

være gået glip af.  

Med det internationale fokus på korruption kan man dog håbe på, at korruption bliver et 

område, som alle verdens lande får fokus på og kommer til at arbejde for at bekæmpe. 
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Derfor er det en fordel for virksomhederne allerede nu at tage antikorruption til sig og 

vende det til en konkurrencemæssig fordel. Det vil kunne gavne virksomhedernes image, at 

de aktivt går ind og siger, at de er i mod korruption, og det ikke accepteres. På den måde vil 

deres eventuelle samarbejdspartnere og kunder vide, at det ikke er muligt at løbe om 

hjørner med virksomheden, og at hvis der forsøges på korruption, så vil man blot droppe 

dem som samarbejdspartnere.  

Den konkurrencemæssige fordel opnås kun, hvis virksomheden aktivt går ind og arbejder 

med antikorruption, og formår at promovere sig selv positivt på det overfor 

samarbejdspartnere. 

13.6 Hvilken statskasse skal bøderne havne i? 

Efter OECD endnu engang er kommet frem til, at Danmark ikke gør nok i kampen mod 

korruption, kan man spørge sig selv, om Danmark ikke fremadrettet kunne have en 

interesse i at stramme lovgivningen i nogen grad som man har gjort i UK med UKBA. I dag 

vil det være sådan, at hvis en dansk virksomhed bliver retsforfulgt efter UKBA, og i den 

forbindelse bliver tildelt en bøde, så vil denne bøde ende i den engelske statskasse. Alt 

andet lige må den danske stat have en interesse i at indsamle disse bøder til den danske 

statskasse i stedet. Vi har forsøgt at forelægge problemstillingen til justitsministeriet, men 

de har ikke ønsket at udtale sig omkring det, da de ikke udtaler sig om generelle 

problemstillinger til private. 

I en tid, hvor politikerne i medierne råber højlydt op om, hvor meget vi skal spare på alle 

områder, og at der er et kæmpe hul i statskassen, kan det undre, at man ikke aktivt 

forholder sig til OECDs resultater, og etablerer en lovgivning, så bøderne kunne sendes til 

den danske statskasse i stedet. 

Når det er sagt, er det formentligt også fordi korruption i Danmark ikke er særlig høj på 

den politiske dagsorden, dels fordi vi er placeret i toppen af CPI, og derfor ikke føler, at vi 

behøver gøre yderligere. På den anden side har finanskrisen medført en række andre 

problemstillinger, der er nødt til at blive opprioriteret, som for eksempel den voksende 

arbejdsløshed vi har i Danmark – og ikke mindst den værdikamp og holdningsændring 

politikerne forsøger at få ind i befolkningens bevidsthed.  
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13.7 Finans-, skatte-, justitsministeriet 

Der er ingen tvivl om, at lovgivningen i Danmark er sløset, når det kommer til korruption 

og bestikkelse. Foruden ovenstående perspektivering til, hvorledes den danske stat kan 

være tilfreds med, at de indtægter, bøderne medfører, havner i den engelske statskasse 

fremfor den danske, så vil en opstramning på lovgivningen i Danmark kunne have 

konsekvenser for finans-, skatte- og justitsministeriet. 

For finansministeriet vil den direkte forandring være, at der vil kunne hentes summer til 

statsbudgettet, men samtidig vil man også skulle tilsidesætte et større beløb til indledende 

implementering af lovgivningen og behandling af sagerne. I begyndelsen vil det ikke være 

en overskudsforretning, men efterhånden som efterforskningsteamet bliver dygtigere i 

processen, vil det potentielt kunne give et overskud i budgettet, som kan bruges til 

finansiering af den berømte danske velfærdsstat. 

For justitsministeriet vil det i første omgang medføre, at de skal tilrettelægge en plan for, 

hvordan de vil formulere loven, for dernæst at afgøre, hvordan de ønsker at håndtere og 

behandle korruptionssager. Derudover skal de have tilsidesat ressourcer til arbejdet og 

træning af efterforskningsteamet.  

For skatteministeriet handler det på nuværende tidspunkt om at sikre, at den korruption 

og bestikkelse, der muligvis foregår, ikke udgiftsføres i regnskabet, således at der opnås 

fradrag for ikke-fradragsberettigede ydelser. Det kræver dog, at skattevæsenet har en stærk 

formodning om, at det foregår, før de kan få adgang. Korruption og bestikkelse er en af 

mange muligheder for at begå skattesvig, og skatteministeriet og skattevæsenet bekæmper 

dette på lige fod med andre gerninger. 

13.8 Brug af korruptionsrisikomodellen 

Virksomhederne kan med fordel anvende risikomodellen og dens resultater i sin daglige 

drift. Resultaterne indikerer, hvilke virksomheder der er mest udsat for korruption, samt 

viser tydeligt, hvordan man kan kompensere og forebygge korruptionsrisikoen. Mange af 

informationerne er formentligt allerede kendte for virksomheden, men det kan være en 

fordel for dem at se, hvor stor indflydelse og effekt nye forebyggende tiltag vil have for den 

samlede risiko. Derudover vil de kunne se, hvor meget det kommer til at betyde for den 

samlede risiko, hvis de åbner op for nye brancher, markeder eller ændrer 

forretningsstrategi.  
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Ligesom ved alle andre risici i en virksomheds risikovurdering skal ledelsen vurdere hvor 

konsekvenser ved risiciene, samt hvor ofte de vil kunne forekomme. Det gælder naturligvis 

også for korruptionsrisikoen. Modellen her kan være et værktøj til at afgøre den respons 

virksomheden skal have på korruptionsrisikoen. De kompenserende faktorer vil alt efter 

omfanget af disse fastsætte et relativt niveau, som alt andet lige bør matche virksomhedens 

risikoappetit på området. 

Risikomodellen kan ligeledes bruges som fundament til fastsættelse af risikoen ved 

indgåelse af nye kontraktuelle partnerskaber som en vigtig del af en virksomheds 

integritets due diligence proces. 

14. Konklusion 

Virksomhederne skal være opmærksomme på en række faktorer i forhold til korruption. 

Geografiske forhold spiller en stor rolle for de virksomheder, der agerer på internationale 

markeder, og der vil være forhold og normer, der varierer fra dem, de kender i Danmark. 

Her er det vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på de komplikationer, geografien 

og kulturforskelle medfører i forbindelse med korruption. Branchers struktur relaterer sig 

til virksomhedernes måde at drive forretning på, herunder typiske forretningsmodeller, 

beslutningsprocesser og etiske karakteristika. Transaktionstyper er væsentlige, da de 

vedrører motivationsfaktorer for aktørerne. Der kan være store incitamentsaftaler eller 

agent principal uoverensstemmelser, der kan presse interessenternes etiske fundament. 

Juridiske forhold, image og historik er ligeledes centrale for virksomheders 

opmærksomhed på korruption. 

De fleste danske virksomheder fokuserer ikke på risici i forbindelse med korruption. Der er 

en tendens til, at de ikke er opmærksomme på, hvilken rolle den kan spille for deres 

fremtidige eksistens og drift. Nogle af de helt store virksomheder har dog korruptionsrisici 

højt på deres agenda og har iværksat en række tiltag for at kunne acceptere disse. 

Hvis danske virksomheder vil støtte et åbent marked med fri konkurrence i et 

internationalt perspektiv, er der behov for aktivt at forholde sig til korruption og 

bestikkelse. Størstedelen af virksomhederne er i jurisdiktion af flere lovgivninger, og de 

strengeste af dem stiller direkte krav til virksomhedernes opmærksomhed og forsvarsværk. 

Helt konkret må virksomhederne som minimum overveje initiativer såsom ledelsens etiske 
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adfærd, whistleblower ordninger, integritetsvurderinger af deres tredjeparter, træning af 

deres medarbejdere i, hvordan de forventes at agere, og en Code of Conduct med et aktivt 

nej til uetiske handlinger. 

En stor række virksomheder har på grund af deres karakter en stor risiko for korruption. 

Blandt dem med den største eksponering er A.P. Møller-Mærsk, FL Smidth, Chr. Hansen 

Holding, Coloplast og Novo Nordisk. 

Revisor skal være opmærksom på virksomhedernes risici og på forhold, der kan have 

væsentlig konsekvens for dem. Det kan ikke med den nuværende lovgivning og god 

revisionsskik forventes, at revisor spiller en aktiv rolle i forhold til korruption. For alle 

aktører er der behov for, at fokusset på korruptionsrisici intensiveres væsentligt i forhold 

til deres generelle ageren med andre, da risici og offentligt fokus er stigende. 

Samlet kan det konkluderes, at danske virksomheder er nødt til at forholde sig til flere 

parametre for at håndtere korruptionsrisici, især når de agerer med parter på et 

internationalt marked. Virksomhederne skal nøje overveje deres risikoappetit i forhold til 

de parametre, der er tilknyttet de specifikke situationer, og implementere kompenserende 

initiativer, der kan reducere risiciene til et acceptabelt niveau. 
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Bilag 1A – Interview med Keith McCarthy 

Formål 

Interviewet skal bruges til at danne grundlag for den juridiske del af teorien i opgaven. 

Primært fokuseret på lovgivningen i form af UKBA. I forlængelse af dette vil der blive 

undersøgt trends i forhold til håndhævelse af lovgivningen, hvilke industrier der er i fokus 

og hvordan dette kan udvikle sig med henblik på danske virksomheder. 

Perspektiv 

Keith er interviewet grundet hans stærke kompetencer inden for den juridiske og 

håndhævende antikorruption. Keith har en baggrund som fuldmægtig skatte efterforsker, 

specialiseret i komplekse offshore virksomhedsstrukturer. Han har flere års erfaring ved 

”The Serious Fraud Office” hvor han blandt andet var ansvarlig for revenue fraud og 

indsatsen mod hvidvaskning. Han har i en periode formand for OECDs udvalg ”Task Force 

on Tax  Crimes and other Crimes”. Han har tidligere arbejdet sammen med blandt andet 

FBI, SØIK og Skat. Mest relevant for problemstillingerne har Keith medvirket til at lave 

udkastet til UKBA, og forestået de indledende planlægninger af hvordan håndhævelsen 

skulle finde sted. 

Interviewet er foretaget på engelsk, ligesom spørgsmålene var fremsendt på engelsk 

således Keith havde mulighed for at forberede sig. Herefter er nedenstående spørgsmål og 

besvarelser oversat til dansk. 

Spørgsmål: 

UKBA; Var nødt til at komme, da det var svært at få linket mellem virksomhedernes Code 

of Conduct og den ansvarlige person strømlinet. ”Like walking through syrup – Sticky and 

difficult”. 

Hvorfor de store ændringer (UKBA) – var det primært på baggrund af de 

negative anmeldelser fra OECD – Eller var der andre faktorer? 

SFO kunne ikke fastholde det regulære link mellem den gamle lovgivning og det var 

simpelthen for komplekst at håndhæve disse. Det var derfor for dyrt og langtrukkent at 

eksekvere retssager mod mistænkte. 
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På grund af de standarder der er kommet I andre dele af verden, var UK nødt til at ændre 

sin lovgivning på området, da de ellers ville komme bagud. ”De var nødt til at komme på 

toget hurtigt”. 

UK Ministry of Justice er juridisk ansvarlig for UKBA. 

Det er hovedsageligt SFO, The city of London Police og Crown Prosecution Services, som 

retsforfølger efter UKBA. 

Indenlandsk korruptions case – Saintsbury medarbejdere også kaldet ”kartoffel dealeren” 

som blev dømt bestikkelse med leverandør124. 

Hvordan kan det være at UKBA er fokuseret på bestikkelse og 

smørelsespenge, ikke korruption generelt? 

To årsager til at der er så meget focus på smørelsespenge er at det bliver brugt som scare-

tactic og døråbner. Man har ønsket at skræmme virksomhederne ved at fokusere på 

smørelsespenge og bestikkelse. Det er dog ikke det eneste fokus. Smørelsespenge og 

bestikkelse bliver brugt som nøglen til døren.  

Som sådan har smørelsespenge altid været forbudt i engelsk lovgivning, det er medierne 

der har blæst det op som en væsentlig del af den nye lov hvorfor det kan virke som en 

egentlig ændring. 

Er UKBA hovedesageligt fokusseret på selskaber fra UK eller også på 

selskaber fra andre lande? 

UKBA fokuserer ikke udelukkende på selskaber, men også i høj grad på individer, hvilket 

man formentlig vil kunne se, når retssagerne begynder at rulle.  

Multijurisdiktion: 

Den tredje retsforfølgningsaftale – virksomhederne vil fremadrettet skulle tage stilling til 

jurisdiktion i flere lande, hvilket der ikke findes mange individer, der vil kunne overskue 

eller håndtere. Derfor vil man måske være nødt til at vælge én at arbejde efter. Meget 

komplekse juridiske problemstillinger. 

                                                   
124 http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cambridgeshire-18547086 
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Hvis en virksomhed bliver fundet skyldig for korruption, kan de risikere ikke at kunne 

vinde kontrakter for det offentlige, da de vil være blacklistet.  

Han har dog ikke hørt noget om dette i dansk sammenhæng, men man har heller ikke 

dømt nogen virksomheder/individer i Danmark endnu (udover de domme der faldt i 

forbindelse med oil-for-food sagerne på tværs af landegrænser inklusiv Danmark). 

Serious Fraud Office; 

Hvordan kan det være at vi ikke har set nogen sager endnu? Er det primært på 

grund af ændring af interne strategier – eller er der andre ting?  

Det er kun lidt over et år siden, at det blev vedtaget. Strategien er på plads, men budgettet 

er ikke så godt som det kunne have været. Da man i 2008 lagde et budget var der afsat 58 

millioner pund til arbejdet, hvor man i dag kun har fået tildelt cirka 30 millioner pund. 

Derudover har de mistet vigtige ressourcer. 

Der ligger en masse igangværende opgaver og potentielle retssager, de skal færdiggøre 

først. 

Der er 4 igangværende cases, 11 on intelligence research with London police.  

Det tager lang tid at få dokumentation på plads fra store undersøgelser, og samtidig har 

man ikke lyst til at komme i gang for tidligt – de vil være helt sikker på at sagen går hele 

vejen i gennem i de første sager da der vil være stort medie fokus på disse. 

Han forventer at vi i slutningen af 2013 vil se nogle dømte sager på baggrund af UKBA, 

samt at man i 2014 vil kunne se effektiviteten af UKBA. 

Hvad er de strategiske fokuspunkter for “The Serious Fraud Office”? 

OECD face 3 rapport udtrykte at : “UK skulle sikre sig at håndhævelsen skete I 

samarbejde med et strategisk focus på tværs at de forskellige retsinstanser, herunder også 

“Crown Procsecution Service”, “Scottish Crown Office” og “Procurator Fiscal Service” 

Hvordan kommer vi til at se dette udtrykt? 

Det er allerede indført, og de enkelte instanser har hver deres fokusområder. Der 

kommunikeres også på tværs når der er behov for det. 



| Danske virksomheder og korruptionsrisici | Bilag 1A – Interview med Keith McCarthy 4 

 

I hvor stor grad tror du at vi kommer til at se samarbejde mellem håndhævere 

på tværs af landegrænser? For eksempel SFO og SØIK? 

City of London Police department, er i dialog med det danske politi, såvel som SFO er i 

dialog SØIK. Man har stor fokus på samarbejdet mellem landene – og at det fortsætter. 

Kommer SFO til at melde ud at de fokusere på specifikke industrier eller 

lande?  

SFO vil aldrig melde ud, at de vil fokusere på noget bestemt, men man vil formentligt 

kunne se en sammenhæng med SFOs sager og top 5 industrier så som gas, oil, og for 

eksempel Pharma virksomheder, da firmaer i disse brancher også vil være de mest 

risikofyldte. 

I forhold til lande vil fokusset naturligt blive de lande, hvor adgangen til bevismateriale er 

lettest.  

Adgangen til bevis samt kvaliteten af bevismaterialet vil i høj grad styre SFOs arbejde. 

“Evidential access is strongest” 

Danmark; 

I September 2012 havde Danmark deres OECD hørring; Hvad er næste skridt 

for den danske regering? 

DK har stadig tid til at implementere anbefalingerne fra OECD. Nogle områder er blevet 

implementeret. 

Fokusset vil formentlig være på individer. Der har ingen sager været på dette område i DK, 

og OECD har lagt vægt på, at de gerne vil se nogle sager på dette. Dette kunne fx ske ved et 

link til SKAT.   
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Bilag 1B – Interview med Christine Jøker Lohmann 

Formål 

Interviewet skal bruges til at opnå viden omkring de danske virksomheders fokus og kamp 

mod korruption, samt som baggrund for analysen af respondenterne. 

Perspektiv 

Christine fra Dansk Industri er interviewet, da hendes arbejdsopgaver blandt andet består i 

at rådgive de danske virksomheder om korruptionsforhold i udlandet, og hvordan de bør 

forholde sig i givne situationer. Derudover har hendes afdeling udformet værktøjer til at 

tackle korruption og bestikkelse i virksomhederne. Christine er således i tæt kontakt med 

de danske virksomheder og ved af den grund, hvordan virksomhederne forholder sig til 

korruption og bestikkelse. Derudover laver de i hendes afdeling lobbyarbejde med både 

Christiansborg, OECD, FN og EU. 

Spørgsmål 

Dansk Industri; 

Hvilken rolle spiller Dansk Industri i forhold til korruption og bestikkelse? 

Herunder både i forhold til det danske marked og i det globale perspektiv. 

DI har været aktiv indenfor antikorruption i rigtig mange år, dels fordi de er interesseret i 

at OECD og FNs GC håndhæves, hvilket de desværre ikke gør, og dels fordi der er en stor 

risiko for at blive udsat for korruption for de danske virksomheder.Denne risiko afspejles 

blandt andet i Transparency International Corruption Perception Index, hvor landene 

skaleres efter hvor korrupte de er. Både BRICS landene og New 11 er blandt de lande, der 

er relativt meget korrupte. 

Hvilke typer opgaver rådgiver Dansk Industri deres medlemmer om (inden 

for korruption og bestikkelse)? 

I Østeuropa er problemet at det ofte bliver for uigennemsigtigt. 
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I Rusland opstår der oftest problemer for små og mellemstore virksomheder, da der skal 

betales meget hver måned, og det fx ikke er usandsynligt at de får 20 besøg per måned af 

”folk”, der vil kræve penge for ”noget”. 

De mindre virksomheder er meget mere sårbare, da de ikke er så godt etableret. De kan 

havne i situationer, hvor det er svært at komme ud. 

De store virksomheder derimod er ret godt med. De har typisk gode politikker og et tæt 

samarbejde, hvorfor korruption bliver et relativt mindre problem, blandt andet fordi de 

også står stærkere. 

Industrier; 

Er der nogle industrier/sektorer, der er blevet mere opmærksom på denne 

risiko? Og hvorfor? 

Nej, det afhænger af så mange faktorer, at man ikke kan tage det på denne måde, men der 

er nogle, der har taget det mere på dagsordenen. 

Lægemiddelindustrien er fx en gammel kending. 

Maritime MACN – Maritime AntiCorruption Network, forsvarsindustrien, rådgivende 

ingeniører m.v. 

Virksomhederne; 

Kan man se, at virksomhederne er blevet mere opmærksomme på denne 

risiko? – Hvordan? 

Man kan se, at måden risikoen behandles på, er blevet mere struktureret end tidligere. 

Rent økonomisk begynder man at se, at det kan svare sig at være antikorrupt, hvilket til 

dels er en årsag til, at flere virksomheder er begyndt at sige nej til korruption, samtidig 

med at de står frem og siger det. 

Derudover er virksomhederne begyndt at indregne ekstra transporttid, så der er plads til at 

sige nej til korruptionen.  

Det er en fordel for de danske virksomheder, at Danmark ligger så højt på CPI, da det gør 

det lettere at sige nej. Derudover er danske virksomheder ikke altid bevidste om at der 
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afkræves fx bestikkelse, fordi tingene ikke bliver sagt direkte, men mellem linjerne. Det 

sparer nogle gange virksomhederne for yderligere problemer i sig selv. 

Der er tilfælde, hvor virksomhederne er nødt til at skrive en ”blød note”, om at de er 

antikorrupte. 

Hvilken retning vil virksomhederne bevæge sig i? Både i forhold til legal 

compliance og deres interne risikostyrring? 

Industrierne går selv ind og udvikler et ”regelsæt” omkring, hvad der er okay, og hvad der 

ikke er okay.  

TI-liste over industrier – lidt snæver, da finanssektoren er overset og der er enkeltsager, 

der kan have for stor indflydelse. 

Man ser hovedsageligt brancheinitiativer, som dem nævnt ovenfor. Dette har blandt andet 

medført at antikorruption er kommet på dagsordenen i den øverste ledelse. 

I stedet for at have antikorruption som fokus, inddrages oftere etik og integritet, da det 

rammer bredere for, hvilken opførsel virksomhederne ønsker og accepterer. 

Det var først i 2001, at smørelse blev decideret ulovligt i Danmark, men det er ikke helt 

konkret i den danske lovgivning. Alligevel går mange virksomheder linjen fuldt ud, da det 

kan være svært at skelne mellem bestikkelse og smørelse. 

Der er flere virksomheder, der udtaler episoder med korruption i deres CSR-rapport. Her 

opstår et dilemma omkring, hvorvidt man bliver ramt at UKBA, når man gør opmærksom 

på det og oplyser om det, men ikke ønsker at være en del af det. Christine tror ikke man 

rammes af UKBA i en sådan situation. 

I 2010 kom en anbefaling til virksomhederne om at få implementeret en 

whistleblowerordning. 

Hvad er ulemperne ved korruption? I det store billede? For virksomhederne? 

(cost – benefit betragtning) 

Eks: 

En virksomhed endte med at trække sig i et østeuropæisk land, da de ikke kunne komme 

uden om korruption. 
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En mindre virksomhed i Grækenland havde, som man gør i Grækenland, betalt SKAT på 

forhånd, og havde efterfølgende haft SKAT tilgode. For at få pengene tilbage ville ”den 

offentlige ansat” have 20 %, hvorefter virksomheden konfronterede en advokat, som 

forhandlede det ned til 10 %. Da virksomheden ikke ville acceptere korruption, endte de 

med at lade pengene stå.  

Hvorvidt er det en risiko, der er belastende for virksomheden? Eller blot et 

spørgsmål om etik og branding. 

Korruption er et parameter blandt rigtig mange parametre for virksomhederne.  

Det handler i høj grad om at identificere sine risici, da man derved ved, hvordan de skal 

tackles. 

Eks: En 46-årig mand fra Lundbeck blev dømt for bedrageri. Oplysningerne kom frem 

gennem en whistleblowerordning. (Mener det er den samme som ”helikopter” for nogle år 

siden) 

I forhold til korruption og anti-korruptions debatten skal vi ikke kun kigge udenlandsk, 

men også indenlandsk.  

Det er generelt bedre at tale etik – i stedet for bestikkelse. 

Eks. Rejsebureau – fast firmaaftale – rabatter til private rejser. 

Hvad gør virksomhederne for at være complianed – fx whistleblower, intern 

revision, brug af eksterne konsulenter, sparring med DI. 

Whistleblower: I den private sektor er der ca. 100 etablerede whistleblowerordninger og 

yderligere 60 der har ansøgt. Funktionærloven gælder stadig for whistlebloweren, men 

derudover er der ingen særlig beskyttelse. Dette er i sær et problem i forhold til 

whistleblowerordninger i den offentlige sektor. Risiciene for en whistleblower i det 

offentlige er væsentligt større end i den private sektor. 

Intern revision: Bliver anvendt mere end tidligere. Der har været en skærpelse af 

revisorloven, men hvorvidt det reelt har ændret noget, har Christine ikke et overblik over. 

Sparring med DI: Hovedsageligt rådgivning. 
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Det er ikke de offentlige myndigheder, der tager teten og initiativet til bekæmpelse af 

korruption – initiativet kommer fra det private. Derfor skal man også passe på med ikke at 

pådutte virksomhederne til at skulle redde verden fra korruption. 

Man mangler at fokusere på demandsiden ved korruption i den offentlige debat.  

 At man skal betale for noget man i forvejen har ret til. 
 

Christine ville være mere kritisk for fem år siden, da hele CSR-agendaen er blevet udviklet 

de sidste år.  
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Bilag 1C – Interview med Knut Gotfredsen 

Formål 

Interviewet skal bruges til at danne grundlag for definitionen på korruption til 

afhandlingen, samt at få et indblik i, hvordan den politiske dagsorden optages af 

korruption.  

Perspektiv 

Knut er interviewet, da han er formand for Transparency International i Danmark, som er 

den danske afdeling for den internationale interesseorganisation, der arbejder for at skabe 

gennemsigtighed og sætte antikorruption højere op på de politiske dagsordner blandt 

andet ved brug af lobbyisme. Herudover laver de analyser af, hvordan niveauet af 

korruptionen opfattes i en række lande. TI har i mange lande specifikke afdelinger, der 

koncentrerer sig om korruptionen i de respektive lande. I nogle lande fungerer de sågar 

som en rådgivningslinje, hvilket dog ikke er tilfældet i Danmark. I Danmark er fokusset for 

TI især på lobbyisme. 

Knut har tidligere arbejdet som revisor i Deloitte, hvor han var partner i 25 år. Her 

beskæftigede han sig med blandt andet it og interne kontroller, og har medvirket i sager, 

hvor der har været rygte om, at der hos klienten foregik korruption. 

Spørgsmål 

Transparency International; 

Hvad er TI’s hovedopgaver? 

Se strategi 2013-2017 – I DK har TI en rimelig god position, men det er TI-S der publicerer 

tingene de store global rapporter. TI er generelt en anerkendt organisation. 

Hvad har TI tidligere opnået af præstationer i forhold til at mindske 

korruption? 

ALAC: Advocacy and legal advice centre. Det findes dog ikke i DK, men i andre 

nedenstående lande. Bruges som rådgivning, hvis fx din mand prøver at bestikke 

dommeren for at få en bedre retssag ved skilsmisse. 
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Man skal huske, at CPI er relativt, for selvom DK ligger i toppen, så får vi ikke et 12-tal, 

men det er svært for nogle at finde motivation til at gøre det bedre. 

TI har fået sat korruption på den globale dagsorden, og forsøger at presse på overfor bl.a. 

de lande, som OECD også bider i haserne.  

Hvordan arbejder TI-DK med korruption? – Og i forhold til TI-S 

De vil gerne opnå nogle lovgivningsmæssige forandringer. 

Det kan både være lovgivning og implementering. 

De vil presse på, hvor de ikke synes, tingene bliver gjort godt nok. 

Korruptionsdefinitioner; 

Hvordan defineres korruption af TI? Gråzone eller sort/hvid125 

Korruption defineres af TI som: Misbrug af betroet magt – for egen vinding. 

Gråzone handler især om diskussionen omkring smørelse. Det er korruption, hvis det er 

forbudt, der hvor man gør det, ellers ikke?! 

Hvilke korruptionsformer har det største fokus for TI? Både internationalt – 

og i Danmark. 

Man vil gå mere ind i Recovery – altså hvordan (nye) regeringer får de penge tilbage, som 

de er blevet bestjålet.. 

Cases; 

                                                   
125 According TI official definitions:  
Country risk: this is evidenced by perceived high levels of corruption, an absence of effectively implemented anti-
bribery legislation and a failure of the foreign government, media, local business community and civil society 
effectively to promote transparent procurement and investment policies. 
• Sectorial risk: some sectors are higher risk than others. Higher risk sectors include the extractive industries and the 
large scale infrastructure sector. 
• Transaction risk: certain types of transaction give rise to higher risks, for example, charitable or political 
contributions, licences and permits, and transactions relating to public procurement. 
• Business opportunity risk: such risks might arise in high value projects or with projects involving many 
contractors or intermediaries; or with projects which are not apparently undertaken at market prices, or which do not 
have a clear legitimate objective. 
• Business partnership risk: certain relationships may involve higher risk, for example, the use of intermediaries in 
transactions with foreign public officials; consortia or joint venture partners; and relationships with politically 
exposed persons where the proposed business relationship involves, or is linked to, a prominent public official. 
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TI arbejder ikke med enkeltsager. De agerer mere som en vejviser (og advokacy)-funktion, 

men det kommer dog an på det specifikke land og situation. 

Knut mener ikke, man skal være blind overfor sammenhængen mellem korruption og 

organiseret kriminalitet. 

Hvordan betragter TI kommisionsaftaler – fx Matas- eller telefonaftaler. 

Det er i hvert fald ikke transparent. Det samme gælder lidt bankrådgiveren, som rådgiver 

kunden for banken, selvom kunden tror, det er til fordel for kunden. 

Forskelle mellem ”korruptionssager” i Danmark kontra andre dele af verden. 

Forskellige typer byggetilladelser i Kina, en billig ti-årig eller en dyr et-årig? 

Fx er SAS fast track korruption? Nej ikke når det er en service, der er åben for enhver (som 

vil betale for det). 

Kommer der stramninger til Danmark i forhold til korruption – lige som vi 

har set i UK med UK Briebery Act?  

Nej, han tror ikke der er noget på vej. Men han er spændt på initiativer fra EU senere i 

2013, som tidligere nævnt. 

Vi ser ikke ret mange retssager (om korruption) i DK. Hvad skyldes det?  

Justitsministeriet og SØIK virker ikke særligt aggressive. 

I Oil for food sager var SØIK ekstremt sløve – der var ingen, der blev dømt for bestikkelse, 

men kun (!) for overtrædelser af eksport-embargoer. 

At korruptionen i Danmark virkelig er lav? 

I DK siger man spøgende, at folk har tre farver: De spiser grønt, stemmer rødt og arbejder 

sort. 

Det er ikke nødvendigvis fordi vi er bedre end andre, men systemet gør, at det er sværere at 

snyde. 

Er vores retssystem for sløvt? 
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Ja, sager kan være meget langtrukne  

Er lovgivningen ikke skarp nok? 

Det er et dansk kendetegn, at vi i hvert fald på nogle områder er forsigtige med at lave 

skrappe love for erhvervsforseelser. 

Spørgsmålet er om man har viljen til at håndhæve det. DK har ikke en særlig 

antikorruptionsenhed, heller ikke SØIK. 

Ekstra info fra Knut 

Man forventer, at der er korruption indenfor EU-landene for 100 mia. euro, hvilket svarer 

cirka til EU’s budget (130 MIA EUR).[det er dog væsntligt mindre end skattefusk, som 

anslås at koste 1.000 MIA EUR] EU har derfor skærpet deres fokus på korruption – blandt 

andet fra OECD, Ministerråd osv. Til sommer vil der blive udgivet en 

antikorruptionsrapport, som skal revideres hvert andet år. Derudover vil man også gå ind 

og se på den korruption, som er i EU-systemet. 

Quality of Government (Göteborg): 

Mener det er rimelig håndfast, at jo mere man kan begrænse korruption, jo mere 

velfærd/velstand får man. 

- Formentlig også en sammenhæng til menneskerettigheder. 
Rusland har en stor udfordring i forhold til bestikkelse og korruption, og bekæmpelsen af 

det forudsætter, at der kommer nogle folk til magten, der er villige til at opgive sine egne 

privilegier. (De siger, de vil bekæmpe korruption, men det sker aldrig.) 

DK blev først  nogenlunde korruptionsfrit i midten af 1800-tallet, da kongen lavede et nyt 

tjenestemandssystem.  

Se TI-CPI: Malaysia og Singapore--> Der er enkelte lande i Asien, der klarer sig godt på 

indekset, så det er muligt at ændre en korrupt kultur .  

Fra George Orwell's Animal Farm (Kammerat Napoleon)Bondegårdsbeskrivelse: Alle er 

lige, men nogle er mere lige end andre. 
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Bilag 2A – UKBA overtrædelser 

  UKBA er overtrådt

Har du lovet, eller 
betalt, penge eller 
andre ydelser til en 

anden person?

Var hensigten at få den anden person til at agere:
- i mod god tro,
- ikke upartisk,
- i mod deres tillidsforhold?

Ja

Har du forespurgt, 
modtaget eller 

tilkendegivet, at du 
vil tage i mod penge 
eller andre ydelser?

Med forventning om, at du bruger din magt til at 
handle;
- i mod god tro,
- ikke upartisk, 
- i mod deres tillidsforhold?

Ja

Vidste du, eller troede du, at transaktionen var 
ukorrekt?

UKBA er overtrådt

Ja

Ja
Jeg har fået en 

tredjepart til at agere 
på mine vegne.

Nej
Ja

Du har overtrådt UKBA, Sec. 1,  Art. 
1 - ”Offences of bribing another 

person”, og kan straffes efter 
UKBA Sec. 1, Art. 11.

Nej

Nej

Med forventning om, at du påvirker en anden til 
at handle;
- i mod god tro,
- ikke upartisk, 
- i mod deres tillidsforhold?

Nej

Nej

Du har overtrådt UKBA, Sec. 1, 
Art. 2 -”Offences relating to 

being bribed”,  og kan straffes 
efter UKBA Sec. 1, Art. 11..

Ja

Ja

Har du betalt eller 
indikeret potentiel 

betaling til en 
offentlig instans med 
penge eller ydelser 

udover det 
potentielt 

lovpligtige?

Med forventning om at starte, forlænge eller drage 
fordel af dine forretninger?

Ja

Jeg har fået en 
tredjepart til at agere 

på mine vegne.

Nej

Ja

Du har overtrådt UKBA, Sec. 2, 
Art. 6 -”Bribery of foreign public 
officials”, og kan straffes efter 

UKBA Sec. 1, Art. 11.

Ja

Er en sådan transaktion ulovlig i det pågældende 
land, hvor den offentlige instans agerer?

Nej

Har en person 
tilknyttet 

virksomheden 
overtrådt UKBA?

Har 
virksomheden 
tilstrækkelige 

procedurer 
mod 

bestikkelse?

Har den 
tilknyttede ageret 

for at opnå en 
fordel for 

virksomheden?

Ja Ja

Lever de op til 
”The Secretary of 
State” gældende 
”Guidance about 

commercial 
organisations 

preventing 
bribery”

Ja

Virksomheden har 
overtrådt UKBA, Sec. 
3, Art. 9 – ”Failure of 

commercial 
organisations to 

prevent bribery”, og 
de ansvarlige kan 

straffes efter UKBA 
Sec. 4, Art. 11 – 

”Prosecution and 
penalties”.

Er det 
dokumenteret, 

og løbende 
opdateret?

Ja

Nej Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

For individuelle personer For virksomheder

Nej

Personen har ikke 
overtrådt UKBA

Nej

Virksomheden 
har ikke 

overtrådt UKBA

Nej

Var der en tredjepart 
som mellemled i 
transaktionen?

Nej

Ja

Nej

Ja
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Bilag 2B – UKBA tilknyttede virksomheder 

*Efter UKBA Sec. 2, Art. 8.4 er ovenstående udgangspunktet, men der kan i 
visse tilfælde være undtagelser.

Tilknyttede personer - Hvornår er en person tilknyttet en virksomhed?

Er den pågældende 
person ansat af 
virksomheden?

Hvis personen er 
ansat af 

virksomheden 
betragtes det som 

naturligt at 
personen yder 

service for 
virksomheden

Personen betragtes 
ikke umiddelbart 
som tilknyttet til 

virksomheden efter 
UKBA.

Ja

Personen er 
tilknyttet efter 

UKBA Sec. 4, Art. 
8.5.

Er den pågældende 
ansat for en direkte 

eller indirekte 
dattervirksomhed?

Nej

Hvis personen er 
ansat af en direkte 

eller indirekte 
dattervirksomhed 
betragtes det som 

naturligt at 
personen yder 

service for 
virksomheden

Ja

Personen er 
tilknyttet efter 

UKBA Sec. 4, Art. 
8.2. and 8.5.

Arbejder den 
pågældende person 

som agent eller 
distributør for  

virksomheden?

Nej

Hvis personen 
arbejder som agent 

eller distributør 
betragtes det som 

naturligt at 
personen yder 

service for 
virksomheden

Ja

Personen er 
tilknyttet efter 

UKBA Sec. 4, Art. 
8.2. and 8.5.

Servicere personen 
virksomheden?

Nej

Personen er 
tilknyttet efter 

UKBA Sec. 4, Art. 
8.1.

Ja
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Bilag 2C – UKBA vejledning 

Guidance for UKBA – six principles 
Ikke uddybende spørgsmål, nøgleordet er ”forholdsmæssig tilpasning”.

Risk Assesment (Princip 3): 
- Har virksomheden en fast procedure for risikovurdering, som enten er henvendt specifikt på bestikkelse, eller 
som inkluderer denne i den overordnede risikovurdering? 
- Indeholder risikovurderingen stillingstagen til både interne risici (som fx tilstrækkeligt uddannede 
medarbejdere, bonuskultur, retningslinjer for politiske og velgørende donationer) og eksterne risici (som fx 
udfordrende lokationer, industrispecifikke risici, risikofyldte transaktioner, forretningsmuligheder og 
samarbejdsmuligheder)?
- Har ledelsen direkte gennemsigtighed over de risikofyldte områder fx i form af løbende rapporteringer?

Proportionate procedures (Princip 1): 
- Har virksomheden, med udgangspunkt i risikovurderingen, løbende tilpasset sine procedurer for at afdække 
de relevante risici tilstrækkeligt?
- Afspejler procedurerne virksomhedens størrelse, ageren og risikoappetit?
- Forebygger procedurerne tilknyttede personers bevidste generelle uetiske adfærd?
- Er procedurerne klart skrevet, tilgængelig på relevante sprog og nemt tilgængelig for alle relevante parter, 
herunder både medarbejdere, samarbejdspartnere, agenter, distributører?

Top-level commitment (Princip 2):
- Er det klart for alle tilknyttede personer, hvad virksomhedens holdning er i forhold til bestikkelse og etisk 
adfærd?
- Indgår der relevante KPI’er eller bonusmål for ledelse, mellemledere og medarbejdere i forhold til 
opretholdelse af regler og retningslinjer om bestikkelse?
- Har den øverste ledelse engageret sig aktivt i virksomhedens ageren mod bestikkelse?
- Følger den øverste ledelse løbende op på, at de relevante tiltag mod korruption, omfattende alle seks 
principper, overholdes? 

Due Diligence (Princip 4):
- Har virksomheden en robust og konsistent proces for vurdering af deres samarbejdspartnere?
- Er processen risikobaseret, og har den fastsatte handlingsplaner for resultaterne?
- Afdækker Due Diligence processen en stillingstagen til alle samarbejdspartnere (herunder både medarbejdere, 
leverandører, distributører, agenter, joint ventures og potentielle opkøbsemner)?
- Er der sammenhæng mellem processen og den overordnede risikovurdering (Princip 3)?

Communication (including training) (Princip 5):
- Har virksomheden en tydelig profil, eksternt såvel som internt, om deres holdning til bestikkelse?
- Er det tydeligt, hvor medarbejdere kan finde guidance, procedurer og politikker, så de kan holde sig 
opdateret?
- Har de relevante medarbejdere og samarbejdspartnere adgang til relevant træning? – og bliver der løbende 
fulgt op på denne, således alle relevante personer altid er opdateret?
- Indeholder træningen (evt. procedurerne) eksempler på gråzonerne, således der ikke kan være tvivl om, 
hvordan man skal agere?

Monitoring and review (Princip 6):
- Er der fokus på at overvåge de tiltag der er igangsat på de enkelte risikoområder?
- Bliver der løbende fulgt op på status og eventuel manglende udførelse?
- Har ledelsen mulighed for at reviewe relevante områder og/eller medarbejderes ageren?
- Bliver der foretaget forespørgsler om tilstrækkelighed ved medarbejdergrupper?
- Bliver alt input, der identificeres, brugt som grundlag til reguleringer eller nye tiltag?

Virksomheden lever ikke op til 
UKBA Sec. 3, Art. 7, da den ikke 

fuldfylder de 6 principper fra 
”Guidance about commercial 

organisations preventing 
bribery”.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Virksomheden efterlever som udgangspunkt de seks guidance principper og er derfor beskyttet efter UKBA Sec. 
3, Art 7. Nøgleordet er igen ”forholdsmæssig tilpasning” hvorfor ovenstående ikke kan ses som en garanti med 

en vejledende tjekliste.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Bilag 3A – Interviewguide til analyse 

Formål 

Interviewguiden skal anvendes til en analyse af, hvilke problemstillinger virksomhederne 

har i forhold til korruption og bestikkelse. Dette være sig både i forhold til de 

problemstillinger, de står overfor, hvordan de tackler dem, samt hvornår rådgiverne 

bruges til at løse problemerne. 

Perspektiv 

Til analysen er interviewet rådgivere fra Deloitte, KPMG og PwC, som alle har en nær 

kontakt med virksomhederne og derfor ved, hvilke problemstillinger indenfor 

antikorruption og bestikkelse virksomhederne står overfor, og hvordan de håndterer disse. 

Rådgivere fra revisionshuse er valgt, da de repræsenterer en forretning, som normalt 

betragtes som virksomhedernes betroede forretningsrådgivere.  

Spørgsmål 

 Hvilke risici oplever I oftest, at virksomhederne står overfor i forhold til korruption?  

 

 Hvilke korruptionstyper er der størst fokus på hos virksomhederne? 

 

 Hvilke korruptionstyper har I haft flest opgaver på hos virksomhederne? 

 

 Hvordan oplever I, at indførelsen af UKBA har påvirket virksomhedernes fokus på 

risiciene i forbindelse med korruption og bestikkelse? 

 

 Hvordan oplever I virksomhedernes evne til at reagere på nye risici, herunder specifikt 

korruption? 

 

 Hvordan er revisorenes opmærksomhed på korruption og de risici, der ligger 

forbundet hermed i virksomhederne? 

 

 Hvem oplever I, at virksomhederne foretrækker at rådføre sig hos, når der er tale om et 

følsomt emne som korruption? 
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Bilag 3B – Interview med respondent 1 

Spørgsmål 

 Hvilke risici oplever I oftest, at virksomhederne står overfor i forhold til korruption?  

Det største problem for virksomhederne er, at de skal forstå, hvad bestikkelse er. – 

også selvom det ikke er en iboende risiko i sig selv. 

De er ikke helt opmærksomme omkring, de risici de er oppe i mod. 

Tredjepart er et stort problem. Internationale virksomheder fra Danmark er bygget 

op, så de er afhængige af andre mennesker, og de mangler forståelsen for, hvad der 

foregår i andre lande (risiciene i landene). Det er mere udtalt i DK, end i andre lande. 

Det handler i høj grad om, at virksomhederne i DK ikke er skarpe nok på forståelsen 

af bestikkelse, og dermed ikke ved, hvordan de skal forholde sig til, hvad der er okay 

at gøre i forhold til forskellige problemstillinger. 

 

 Hvilke korruptionstyper er der størst fokus på hos virksomhederne? 

Virksomhederne er meget fokuserede på bestikkelse, men det er på grund af UKBA. 

Meget specifik på smørelsespenge, og især i transportindustrien (shipping) er det et 

stort problem. Det er ikke nødvendigvis en risiko for alle danske virksomheder 

Interessekonflikter er fuldstændig ignoreret i DK. Virksomhederne ser det ikke som et 

stort problem. Meget umodent emne. 

Virksomhederne har fokuseret på afpresning i lang tid. Det er som om 

virksomhederne ser det som et emne de skal have stor fokus på. Meget modent emne. 

Antikonkurrence er et modent emne og fokuspunkt på grund af EU Directive. Det er 

ikke blevet et større fokuspunkt de senere år. 

Hvidvaskning er ligesom antikonkurrence. Nok primært på baggrund af 

lovgivningen henvendt på de enkelte brancher. 

 

 Hvilke korruptionstyper har I haft flest opgaver på hos virksomhederne? 
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Der er generelt mangel på efterspørgsel fra virksomhedernes side. (Hænger sammen 

med den manglende forståelse) 

Bestikkelse er uden tvivl det emne, der er flest virksomheder, der har interesse i at få 

hjælp til. 

 

 Hvordan oplever I, at indførelsen af UKBA har påvirket virksomhedernes fokus på 

risiciene i forbindelse med korruption og bestikkelse? 

UKBA har haft en meget stor indflydelse på virksomhederne, og et langt større 

indflydelse end FCPA har haft, på trods af at de ikke er særligt forskellige. 

Respondenten ved ikke hvad der er årsagen til det.  

Man er begyndt at fokusere på det forfærdelige, der kan ske for virksomheden, og 

hvordan man kan sørge for, at det ikke sker. (Eneste fokuspunkt). Det vil sige, at det 

egentligt ikke har ændret så meget på, hvordan virksomhederne agerer, men mere 

fordi de er bange for at blive retsforfulgt. (Virksomhedernes syn på UKBA er meget 

negativ) 

Man hører indimellem, at virksomhederne bør bruge det som en konkurrencemæssig 

fordel. Fx i forhold til tredjeparter, hvor man ønsker at drive forretning med folk, der 

har de samme etiske standarder. Det ser dog ikke ud til at være en drivkraft endnu. 

Respondenten forventer uden tvivl, at det vil komme senere. Hele tredjepartdelen og 

due diligence må/vil komme til at have en kæmpe indflydelse. 

I et bredere aspekt: Respondenten var ikke involveret i antikorruption før UKBA, så 

respondenten ved ikke om tingene har ændret sig. Men det er meget let at komme i 

kontakt med virksomhederne omkring UKBA, og virksomhedernes Code of Conduct 

har virkelig ændret sig indenfor det sidste år (måske 2 år). Selvom respondenten ikke 

kan sige, at det virkelig har ændret sig, så kan respondenten trods alt se, at der er 

sket noget. 

Hvorvidt virksomhederne er udsat for korruption har ikke noget at gøre med om de 

er børsnoterede, men om de agerer internationalt, og om de er bekymret over deres 

image. De fleste virksomheder er bekymret for deres image – nogle mere end andre. 



| Danske virksomheder og korruptionsrisici | Bilag 3B – Interview med respondent 1 20 

 

De fleste virksomheder har mest fokus på ikke at blive sagsøgt/retsforfulgt end på de 

egentlige risici. De laver altså ikke en risikoanalyse af, hvor bestikkelse kan ramme 

virksomheden, men hvornår UKBA kan komme efter dem. 

De eneste som rent faktisk har forholdt sig til UKBA som en konkurrencemæssig 

fordel er mindre virksomheder og investeringsselskaber, som fx profilere sig på at de 

laver ansvarlige investeringer. De har en stor CSR agenda, hvor dette er en del af 

det. 

UKBA har helt sikkert haft indflydelse, hovedsageligt på grund af den brede 

jurisdiktion og de mulige straffe. 

Det har ikke nogen afgørende betydning om virksomhederne er børsnoteret. Det, der 

betyder noget, er, om virksomheder opererer i et internationalt miljø. 

Banker vil naturligt have et stort fokus på hvidvaskning, og have etableret interne 

ressourcer til det, mens andre ikke gør. Reguleringen er med til at drive bankerne, 

lige som andre industrier, fx den farmaceutiske.  

Derudover er der også brancher, hvor bestikkelse og korruption er en del af måden at 

drive virksomhed på, fx byggeindustrien og shipping. Det gælder også for 

olieindustrien i de områder, hvor olien kommer fra. 

Whistleblower; Datatilsynet er overbelastet på grund af efterspørgsel på 

whistleblower hotlines. Det er noget de fleste virksomheder gerne vil benytte sig af, 

og det giver dem et alternativ i forhold til at folk udtaler sig til pressen. Der er nogle 

virksomheder, der ikke ønsker at åbne sig op for eksterne parter, hvilket er en stor 

fejl, men der er virkelig mange der har fået whistleblower hotlines. 

Compliance afdelinger; Danmark er ikke særlig forskellig fra resten af Europa, 

men Europa er meget forskellig fra USA og resten af verden. Der er meget forvirring 

omkring, hvad der er best practice på området, og man har helt sikkert ikke nået et 

tilstrækkeligt niveau endnu. 

En Business Ethics Komite udover Revisionskomiteen, der specifikt er sat op til at 

undersøge korruption med penge er meget sjældent. Og en compliance leder, som 

sidder på samme niveau som resten af ledelsen er ligeledes sjælden. Men 

respondenten tror dog ikke Danmark er længere bagud end nogen andre lande. 
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USA’s FCPA udkom i 1977, og det er ikke nødvendigvis fordi de er længere fremme, 

men de har en anden model, så deres compliance leder sidder på samme niveau som 

resten af ledelsen. Derudover har de et Business Ethics Board, hvilket rent faktisk kan 

blive påtvunget fra rettens side. 

Intern Revision; Danmark er forskellig fra resten af Europa på dette område, og 

bagud i forhold til udviklingen af funktionen. Man ser stadig virksomheder, der ikke 

har etableret interne revisionsafdelinger, hvorfor det ikke spiller en rolle. Nogle 

steder, hvor man har en intern revisionsafdeling, spiller de stadig ikke en rolle, men 

der er få virksomheder, hvor de spiller en rolle. 

Opdaterede procedurer; De fleste virksomheder, respondenten har beskæftiget 

sig med, er rimeligt opdaterede i forhold til Code of Conduct. Nogle er selvfølgelig 

bedre end andre, men de fleste er ret gode til at dække de rigtige emner. 

Respondenten har dog ikke set ret mange virksomheder med en underliggende 

risikoanalyser. 

(Dvs. når de fokuserer på bestikkelse rammer de meget bredt og fint, men det er 

svært at sige på grund af den manglende risikovurdering i forhold til den specifikke 

virksomhed.) 

Udenfor Danmark er man begyndt at være mere specifik, for eksempel fokuseret på  

et bestemt marked. 

Respondenten har kun set én virksomhed være specifik i forhold til smørepenge, men 

det skyldes ikke en underliggende vurdering af, at smørepenge skulle være 

fokusområdet. De valgte bare emnet ud fordi det umiddelbart virkede mest relevant. 

De glemte at tænke på deres problemer i en bredere forstand, hvilket er ærgerligt, da 

de havde meget større problemer end smørelse. De fik dog udviklet nogle gode 

politikker, men har problemer med at implementere det, fordi de ikke rigtigt har 

gennemtænkt, hvad det betyder. 

Respondeten mener, at alt med procedurer og politikker er et kæmpe område, som 

virksomhederne bør fokusere på. – efter de har lavet en risikovurdering. 

Due diligence; Virksomhederne er blevet mere opmærksomme på, at det er noget 

de er nødt til at forholde sig til. Der har været en masse i pressen omkring det.  
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Hvis man ser bort fra den finansielle sektor (fordi respondenten ikke kender nok til 

den sektor), så gør de andre virksomheder, som bruger tredjeparter, ikke ret meget 

på området. Der hvor virksomhederne rent faktisk gør noget, er de ikke tilstrækkelig 

informeret omkring, hvad de er nødt til at gøre for at få indflydelse på området. 

Området har en enorm eksponering. 

Et område der er meget problematisk er den danske tro på mennesker, hvilket 

medfører at der er en manglende opfølgning på ansatte. Respondenten har aldrig 

oplevet en dansk virksomhed lave en medarbejder screening. Det kan godt være, 

nogen gør det, men respondenten har aldrig oplevet det.  

I DK kan det godt være, at der er en lavere risiko, for at medarbejderne ville gøre 

noget, de ikke burde, men det er ikke alle medarbejdere i internationale danske 

virksomheder, der er danskere. 

 

 Hvordan oplever I virksomhedernes evne til at reagere på nye risici, herunder specifikt 

korruption? 

Der er kun en ting, der driver det i DK, og det er bestyrelsen. Hvis bestyrelsen ikke er 

informeret eller synes det er noget der skal fokuseres på, så bliver der ikke fokuseret 

på det. Der er nogle virksomheder, der ser nogle cases, og så begynder de at 

efterspørge, at tingene bliver gjort, tilføjer det til virksomhedens KPI’er, osv. 

Hvis nogen på et lavere niveau oplever noget, afhænger det af deres integritet, om de 

afslører det, i fx en whistleblowerfunktion. 

Respondenten ser en rimelig god CG struktur, når tingene bliver besluttet, men det er 

ikke den rigtige løsning. Den rigtige løsning/best practice ville være, at ledelsen 

lavede en risikoanalyse og fokuserede/udviklede virksomhedens forretningsgange 

den vej igennem. 

  

 Hvordan er revisorenes opmærksomhed på korruption og de risici, der ligger 

forbundet hermed i virksomhederne? 

Revisorerne er meget opmærksomme, fordi de ser, hvad der er i pressen, og 

klienterne spørger dem også om råd. De har også en rimelig god forståelse for, hvad 
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det vil sige. Men det der driver om de gør noget ved det er begrænset til retssager, og 

hvor tæt de er på at have en eventualforpligtelse. Så de er mere fokuseret på om det 

har indflydelse på årsrapporten.  

De eneste revisioner, hvor man er tvunget til at gøre noget ved det, er ved 

anvendelsen af SOX, hvor man er tvunget til at kigge på virksomhedens Anti 

Briebery and Corruption procedurer. Der er meget få virksomheder, der falder 

indenfor scope i DK, så for de fleste virksomheder gør vi ikke noget. 

Revisorerne bør tage det med i deres risikovurdering af virksomheden. Fx i 

byggeindustrien (og olieindustrien), som er meget korrupt, bør det indgå.  

Men i shipping industrien, hvor det ikke har en signifikant risiko for regnskabet, 

tager man det ikke med. 

 

 Hvem oplever I, at virksomhederne foretrækker at rådføre sig hos, når der er tale om et 

følsomt emne som korruption? 

Respondenten tror ikke, det har den store betydning, om det er virksomhedens 

revisor eller e, fordi det er en anden position, man har for virksomheden her. Det 

vigtigste er, hvorvidt ledelsen stoler på og har tillid til én. Og om de tror man har de 

rette kompetencer til det. 

Respondentens oplevelse er, at danskere værdsætter, at folk ved, hvad de taler om, 

men respondenten er ikke sikker på, om de vil følge det, eller den person de kender og 

stoler på. 

 

Ekstra oplysninger: 

Virksomhederne har ikke en særlig god forståelse af hverken UKBA eller FCPA. De 

ved ikke, hvad de skal gøre, eller hvad der forventes af dem. Der er en kæmpe mangel 

på uddannelse indenfor området. 

Det er som om virksomhederne prøver at isolere sig fra international lovgivning, 

men det er nok hovedsageligt advokaternes skyld. 

Et af problemerne er, at virksomhederne ikke har nogen ide om hvad 

omkostningerne er ved korruption, og hvor mange penge, der flyder ud af 

virksomheden på denne bekostning.  
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Virksomhederne har ikke rigtig en eksisterende compliancefunktion, det er mere en 

del af CSR, eller andet. 

Danmarks placering som nummer 1 på CPI har ikke nogen indflydelse – i hvert fald 

ikke positiv. 
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Bilag 3C – Interview med respondent 2 

Spørgsmål 

 Hvilke risici oplever I oftest, at virksomhederne står overfor i forhold til korruption?  

Man kan ikke svare entydigt på dette. Det afhænger af hvilke virksomheder man 

kigger på. Et mindre selskab i Roskilde, som kun afsætter i lokalområdet, har ikke 

den store risiko for at blive udsat for korruption, mens større virksomheder, der 

agerer globalt, har en stor risiko for at blive udsat for korruption. 

Lige så snart der er en voldsom vækst i et land, der tidligere har været præget af 

fattigdom, så er der en tendens til, at der er nogle folk, der prøver at ”skumme fløden 

lidt”. 

Det som danske virksomheder står overfor: en ting er, at de skal ind på markedet og 

have en markedsandel, og det skal de have ret hurtigt, og det er kostbart at bevæge 

sig derind. Men er de villige til at betale prisen for det? 

I forhold til korruption og især facilitation payments, så vil de fleste danske 

virksomheder godt betale et beløb for at få et stempel i passet, men at betale 5000 

euro for at få en ordre fra en offentlig virksomhed, det er det de færreste, der vil (i 

hvert fald på papiret). Der kan de så finde på at spørge efter en kvittering, men det 

vil man sjældent kunne få. 

Det største problem for de danske virksomheder, er at have styr på, hvad der foregår 

på den anden side af muren. De fleste har rimelig godt styr på virksomheden 

indenfor murene, men hvis de benytter agenter eller distributører, som er lokalt 

placeret, så har de en interesse i at have en så stor omsætning som muligt, og 

befinder sig i en kultur og stammer fra den kultur, hvor man måske betragter det 

som værende helt normalt at betale 25.000 dollars for at få en eller anden given 

ordre hos fx sundhedsministeren. Den risiko, der er for, at det bliver opdaget, falder 

tilbage på virksomheden, og er virksomheden registreret på den amerikanske børs, 

er det FCPA problemstillinger, og har de aktiviteter i England, så er det UKBA. 

Den største risiko er altså de her emerging markets og anvendelse af tredjeparter. 

Det er jo reelt en værdikædeproblemstilling, men spørgsmålet er så, hvor langt man 

skal gå ud. Ideelt set skal man have styr på hele kæden frem til slutbrugeren, men 

som minimum skal man have styr på det første led, og det er der mange danske 

virksomheder, der ikke har.  
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Kina er et af de sværeste lande at etablere sig i uden at have det led i blandt sig, som 

kan distribuere og sælge på det kinesiske marked. Det er ret svært for B&O fx at 

sælge på det kinesiske marked uden en lokal distributør, som virkelig gør det godt. De 

måtte fyre deres lokale distributør, fordi han ikke gjorde det særlig godt, da han også 

solgte nogle andre varer, selvom han i virkeligheden gik og var B&Os mand. 

Problemstillingen er, at det nok er svært at styre de her distributører, konsulenter, 

lobbyister (hvis man beskæftiger lobbyister, så skal man nok være meget 

opmærksom). 

 

 Hvilke korruptionstyper er der størst fokus på hos virksomhederne? 

ACFE – association of certified fraud examinators – har en god definition på 

korruption. – Også et bredt perspektiv. Hvor man køber sig til indflydelse, eller 

andre køber sig til indflydelse hos dig. Dels hvad man ligger i det, men det afhænger 

også af de øjne, der ser.  

 

Virksomhedens fokus er at forhindre, at det sker, uanset type. De har fokus på at få 

etableret det, som er ’best practice’, sådan at når det sker, (for de fleste har erkendt, 

at det ikke er hvis det sker, men når det sker,) at de så kan sige, jamen vi har gjort, 

hvad vi skal, vi har lavet en Code of Conduct, de kan levere statistikker over, at 97 % 

af alle medarbejdere indenfor de sidste 12-18 måneder har gennemført et e-learning 

program om, hvordan de skal opføre sig. De kører whistleblower setups med henblik 

på at kunne indberette, hvis der er nogen, der opdager, at noget ikke kører, som det 

skal, at nogen faciliterer. Det gør man jo for at forebygge, at det skal ske. Men det 

afhænger meget af branche og størrelse. 

FCPA har 3 hovedpunkter: Man må ikke bestikke government officials, du må ikke 

maskere noget for værende andet, end det reelt er, og du skal sørge for at have nogle 

kontroller, der opfanger det, hvis det skulle ske. Det er klart, at hvis du er ACT 

registreret, så har du et stort fokus på ikke at lave dette bestikkelsesscenarie overfor 

embedsmænd eller politikere. Jo større virksomhed vil også medføre et større fokus 

på korruption. 

 

Life science virksomheder har globalt set meget store problemer med korruption, 

især fordi det ofte er meget store kontrakter, de laver med offentlige myndigheder. 
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Derudover er der også den anden vej rundt, hvor man har besøg af en offentlig 

myndighed, som går og kigger på ens produktionsanlæg og kræver, at alle maskiner 

skal flyttes 20 cm, og så skal gulvet sænkes og hele fabrikken skal omkranses af et 

omfangstræning, eller man kan betale 5000 dollars, og så ser de igennem fingre med 

det. Der er det jo så fristende for de danske virksomheder at betale 5000 dollars, da 

de ellers vil kunne opleve, at der bliver lagt flere hindringer ind. 

 

 Hvilke korruptionstyper har I haft flest opgaver på hos virksomhederne? 

Respondentens opgave er at være fact finders, hvad er der foregået, hvor mange 

penge drejer det sig om. 

De er en smule inde over det forebyggende også – særligt når de snakker 

samarbejdspartnere. Det er typisk, hvor virksomhederne beder om baggrundstjek på 

en potentiel samarbejdspartner.  

Det handler både om ikke at vælge den værste, men også for at være complianed, så 

de kan vise, at de har gjort et forsøg. De har måske skrevet i deres Code of Conduct, 

at de laver baggrundstjek.  

En række ledende C20 indeks-virksomheder implementerer i dag monitorering på 

transaktionsniveau, så de har mulighed for i ERP-system at opdage det. 

Hjælper virksomheder med overvågning af kontroller og transaktioner, hvor de via 

CAAT fremviser resultater på dashboard, der løbende giver virksomheden kontrol 

med, om der er noget, der ikke er, som det skal være. Fx at expensessheets ligger 

indenfor relevante grænser i Indonesien, eller en række betalinger på samme beløb til 

den samme leverandør indenfor en given tidsgrænse.. Typisk er der jo en god 

forklaring på anomalierne, men det giver virksomhederne mulighed for løbende at 

indhente forklaringer fra centralt hold. 

 

 Hvordan oplever I, at indførelsen af UKBA har påvirket virksomhedernes fokus på 

risiciene i forbindelse med korruption og bestikkelse? 

Især whistleblower hotlines er nærmest eksploderet. Om det er direkte 

sammenhængende med UKBA, er svært at sige. Var også en del af anbefalingerne i 

God ledelses skik. 56 eller 57 ligger til godkendelse ved datatilsynet. Stikkerlinjen, 

som HK kalder den, er klart et tiltag de fleste virksomheder implementerer. 
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FCPA på steroider, men uden ressourcerne til at følge op på egentlige sager.  

Stor effekt, at de forskellige mennesker ved de forskellige virksomheder, der sidder 

med samme problemstillinger, snakker meget sammen, hvilket har stor effekt på, 

hvem der gør hvad, og tager hvilke handlinger. 

UKBA har primært gjort, at virksomhederne finder behov for at 

demonstrere Compliance, ikke så meget at de føler, de har behov for at 

være mere etisk korrekte. Du er jo ret ilde stillet, hvis du ikke foretager dig noget 

og er i risikozonen. 

Interne revisionsafdelinger bliver til monitoring controlling, intern kontrol og risk 

management afdelinger for at slippe for kravene til en intern revision. – 

Kontrolplaner i stedet for revisionsplaner. Også da der historisk har været negative 

sammenhæng til Intern revision – kun et kostcenter, men med de andre forhold kan 

man være værdiskabende. 

Stort fokus på monitoring og forebyggende aktiviteter i virksomhederne fra 

Bestyrelserne! 

Stort fokus på at virksomhederne følger op på indmeldinger fra WB, da det er med til 

at demonstrere god Compliance, både i forhold til US FCPA og UKBA. 

En tendens til at professionalisere tingene. 

De, der har haft fokus på det før, opjusterer deres fokus betragteligt. Fra den øverste 

del af middle market og op efter er stort set alle virksomheder begyndt at fokusere på 

korruption. Der er dog stadig nogen, der har indstillingen, at de gerne vil gøre noget, 

men ikke for meget, fokus på at kunne demonstrere, at man har taget det seriøst. 

Mange produktionsvirksomheder, der outsourcer dele af produktionen, har også 

fokus på det for at få forretningen til at forløbe gnidningsløst. 

Virksomheder, der agerer med amerikanske virksomheder, har også stort fokus 

grundet samarbejdspartnernes krav. 

Analytisk monitorering, 

Due diligence på samarbejdspartnere og nye medarbejdere, 

Compliance området generelt vokser og får mere ansvar. 

 

 Hvordan oplever I virksomhedernes evne til at reagere på nye risici, herunder specifikt 

korruption? 
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Top down approach, da det er ledelsen, der er ansvarlig, også for denne agenda. 

Bestyrelserne i virksomhederne er klar over, at de har et ansvar og skalerer dette ned 

igennem virksomhedsstrukturen. 

På baggrund af dette er eller bliver alle lagene typisk omstillingsparate. 

Også nemt og sige, da det jo typisk er nemmest at være omstillingsparat, desto 

længere fra felten man er. 

 

 Hvordan er revisorenes opmærksomhed på korruption og de risici, der ligger 

forbundet hermed i virksomhederne? 

Primært hvor det er lovpligtigt, når de fx kan læse noget igennem referater fra 

Revisions Komiteen og den vej ind. 

Sjældent et egentligt fokuspunkt for revisorerne. 

 

 Hvem oplever I, at virksomhederne foretrækker at rådføre sig hos, når der er tale om et 

følsomt emne som korruption? 

Ikke nogen generelle tiltag. Udover at der i disputes nogle gange kan være 

uafhængighedsudfordringer. 

Tit ser man, at en virksomhed laver budrunde og lader revisor og andre byde ind. 

Typisk størst fokus på ressourcer, erfaring og kompetencer! 
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Bilag 3D – Interview med respondent 3 

Spørgsmål 

 Hvilke risici oplever I oftest, at virksomhederne står overfor i forhold til korruption?  

Der er to sider af denne sag. De har også en forensic afdeling, der går ind og arbejder 

mere revisor-agtigt, og undersøger. 

Respondenten sidder mere på managementside ved at hjælpe med at lave Code of 

Conduct, retningslinjer, indledende due diligence, scrreninger, risikoanalyse, e-

learning og træningsværktøjer. 

Der er specifikke risici, der handler om hvilket marked og geografi de opererer i. 

Overordnet har de fleste virksomheder fokus på udfordringerne med, hvorvidt de kan 

leve op til UKBA – Har de en organisation der gør, at de kan stå sig nogenlunde 

igennem det. 

Ikke mange virksomheder der arbejder syd for grænsen, der kommer udenom, at 

skulle forholde sig til det her.  

Tidligere har det været lidt sådan, at hvis man anvendte distributører, så var det 

noget distributøren tog sig af. Når det blev besværligt på et marked, så arbejdede 

man med en tredjepart, der kunne tage sig af det, så man slap for at skulle sætte sig 

ind i det. 

Det er dette fokus UKBA har medvirket til – samt FCPA. 

 

 Hvilke korruptionstyper er der størst fokus på hos virksomhederne? 

De oplever tit at facilitation payments har stor fokus, fordi det er det næsten alle 

kender, fordi det ikke nødvendigvis optræder i en kommerciel kontekst. Bare det at 

komme ind i et land, få sine møbler med, hvis man er udstationeret. Få en 

arbejdstilladelse, tilladelse til at have bil, telefonledning, vandledning – alt muligt. 

Det kan man også opleve som turist hvis man rejser rundt i verden.  

De oplever at virksomhederne har stor fokus på dette, og måske større fokus end på 

nogle af de kommercielle risici, hvor risikoen og konsekvenserne for at komme ind i 

noget der, er meget større. 

Det store fokus på facilitation payments er nok, at det opfattes, som sindssygt svært 

at håndtere. Tidligere havde man jo i FCPA en undtagelse i forhold til facilitation 
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payment. Det har været sådan at hvis man kom til Rusland, Afrika eller lign. så var 

det ikke noget som lovgiver ville forfølge. Det har ændret sig med UKBA. 

Den danske regering havde også i en periode meget fokus på det og fuldstændig 0 

tolerance. Nogle virksomheder har udtalt sig om at det er svært at drive forretning i 

Afrika uden at betale det her, og de er nærmest blevet slagtet offenligt, og det gør jo, 

at det modvirker, at virksomhederne kan gøre noget ved det. Vi kan kun gøre noget 

ved det, hvis vi kan tale om det. 

Efter SOX kom i USA var det sådan, at det var værre at komme til at bogføre forkert, 

end at betale facilitation payment, og derfor blev det nærmest krævet at man 

bogførte sin facilitation payment, men da det så er blevet forbudt, giver det sådan en 

dobbelt risiko for virksomhederne. Hvad skal en medarbejder gøre, når han ikke må 

betale facilitation payment, men han skal sørge for at få varer leveret til kunde, eller 

en telefonledning. Det giver vel det man kalder ”between a rock and a hard place”. 

 

Det afhænger af geografi og branche hvad virksomhederne har størst fokus på, så 

det er svært at svare generelt på. 

 

Interessekonflikter er nærmest en overparaply for korruption og bestikkelse, da det 

ofte er relateret til en eller anden interessekonflikt. Men det er også sværere at 

definere sådan helt præcist. Man har reelle interessekonflikter, og oplevede 

interessekonflikter. Hvordan skal man håndtere de to? Man kan jo godt have en 

oplevet som ikke nødvendigvis behøver at blive til en reel.  

Der er forskellige metoder til, hvordan man skal forholde sig. 

 

 Hvilke korruptionstyper har I haft flest opgaver på hos virksomhederne? 

Typisk når vi hjælper virksomhederne laver vi en Code of Conduct på alle områder. 

Der starter vi med en risikoanalyse/risikoafdækning i forhold til branche, geografi, 

hvordan de sælger. Der er stor forskel på om man sælger gennem agenter eller 

distributører på et marked, eller om man har sit eget salgsdatterselskab. Der er også 

stor forskel på om du sælger gennem store tenders med få involverede, og nogle 

gange embedsmænd eller politikere involveret, eller om du sælger på et mere frit, 

kommercielt marked. Alle disse ting går de ind og afdækker for at skabe et mere 

præcist billede af de korruptionsrisici virksomheden kan møde. Derefter kigger man 
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så på de dilemmaer, der kan optræde i forbindelse med det, hvor man skriver ned i en 

Code of Conduct, hvordan man forventer ens medarbejdere skal forholde sig til disse 

ting – hvad er absolut no-go, og hvad er gråzoner (det kan være gaver, 

repræsentation, og endda facilitation payments) 

Eks. Hvor respondenten modtog en mobiltelefon gennem arbejdet, som ikke virkede, 

hvorfor respondenten kontakter TDC. De oplyser, at det tager 5 hverdage, men mod 

et gebyr på 250 kr kan de få det til at virke indenfor 24 timer. Dette er i sin essens en 

facilitation payment, men det er fuldt lovligt, opgives til skattevæsenet, og dækkes ind 

som et gebyr. 

Code of Conduct og træning skal gøre det klarere for medarbejderen, hvad der 

forventes, når man træder ind i disse gråzoner. 

 

 Hvordan oplever I, at indførelsen af UKBA har påvirket virksomhedernes fokus på 

risiciene i forbindelse med korruption og bestikkelse? 

Det har fået mange virksomheder til at sige, at de bliver nødt til at skabe et beredskab 

på det her. Det gode ved UKBA er, at den har sagt relativt tydligt, hvad lovgiver 

forventer af virksomhederne. I starten var de meget specifikke på, at det var et 

spørgsmål om at påvirke kulturen i virksomheden, men nu er det så meldt ud at de vil 

være mere compliance fokuseret, og vil gå hårdere til virksomhederne. De har fået 

meget kritik for at de kun har haft en sag med en embedsmand der slettede nogle 

trafikbøder for 500 pund (eller hvad det nu var). 

Det er helt klart, i forhold til hvor mange år vi har haft FCPA og dansk lovgivning 

(med relativt højt profilerede sager som Oil for Food), så har UKBA været anledning 

til at mange virksomheder har sagt, at det bliver de simpelthen nødt til at gøre noget 

ved. 

 

Diskussionen om korruption og bestikkelse har været noget man har diskuteret i de 

områder, man har haft et marked. Det er ikke noget, der har været på 

topledelsens/corporates agenda. 

Det har været noget eksportchefen eller de der har opereret har måttet forholde sig 

til. Nogle gange har man måske diskuteret sig lidt frem. Hvis man går nogle år 

tilbage - før 99’ var det jo mere eller mindre fradragsberettiget, og dengang var det 
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nok ikke noget man var stolt af, men noget man anså for nødvendigt for at beskytte 

sin eksport og få ordrer på de udenlandske markeder. Det er lidt den holdning der er 

vendt – fra at man synes det var synd for virksomhederne, at de blev udsat for det, 

og dermed givet dem et skattefradrag, til at man nu synes de har et medansvar for at 

løse problemet. 

Det er altså et skift fra at fokusere på efterspørgeren til også at fokusere på 

udbydersiden, som er kommet indenfor de sidste år.  

Det er (nok) dette, sammen med de højt profilerede sager, der har været med til at 

sætte det på en corporate agenda. 

Derudover er der også kommet flere og flere CSR-folk, der har taget der her op, fordi 

de har set det lidt som deres område, som etik og god opførsel, og ikke kun som en ren 

juridisk legal ting, har selvfølgelig også gjort at der er flere virksomheder der har 

skrevet en Code of Conduct og fået taget stilling til de her ting. 

 

BRICS-landene – hurtigt opvoksende økonomier ;-) bør være red flag: 

Rusland er det sværeste marked at begå sig på. Der er også meget korruption i både 

Brasilien, Indien og Kina, men Rusland er et af de sværeste. Det bliver lige nu brugt 

til politisk forfølgelse, så man ved aldrig hvordan og hvor det kan ramme en i 

Rusland. 

I Indien er man nødt til at betale alle offentlige kontorer man er inde på.  

I Kina er det afhængig af hvor i Kina man er. Der er mange steder, hvor man kan 

operere uden at skulle bestikke sig frem, til gengæld er der en almindelig forventning 

i Kina om, at hvis man sidder i en indkøbsfunktion, så får man automatisk et 

kickback, når man køber ind til virksomheden. 

 

 Hvordan oplever I virksomhedernes evne til at reagere på nye risici, herunder specifikt 

korruption? 

Udgangspunktet er først og fremmest at få en Code of Conduct, som jo dybest set er 

at få skrevet ned, hvordan man ser på visse ting, og få givet medarbejderne noget 

guidance i, hvad der er fuldstændig no go, og hvor det er man skal være ekstra 

opmærksom.  

Derefter så kan man vælge 2 veje. Den ene går meget på kontroldelen, det er sådan 

noget med at få folk til at skrive under på at de har læst Code of Conduct, lave 



| Danske virksomheder og korruptionsrisici | Bilag 3D – Interview med respondent 3 34 

 

monitorering, stikprøver, træne sin interne audit i at spotte ting, lave andre typer af 

interne kontroller, når man fx laver kvalitetsaudits, legal dawn raids (uanmeldte 

besøg) hos datterselskaber. 

Det andet er at fokusere på træningselementet, give folk nogle værktøjer og træning, 

få den lokale leder til at stille sig op på en ølkasse og sige nu er det slut med det her 

eller directions fra en CEO. De laver en del e-learning, som har den fordel, at man 

kommer ud til mange lister, man kan lave lister over hvem der har bestået, ikke-

bestået, mangler at gå det igennem. Det er en hurtig måde, at få folk trænet i nogle 

regler. Det bliver sværere, når det handler om at træne medarbejderne i at navigere i 

gråzonerne. 

I amerikanske virksomheder fokuserer man meget på regler, og har meget lange 

Code of Conducts, mens man i skandinaviske – central europæiske virksomheder 

fokuserer mere på principper. Man er nødt til at skrue sit udrulningsprogram 

sammen efter hvilken type virksomhed man er. 

Det kan være en større opgave, især når man ser på store globale virksomheder, som 

jævnligt skifter 10 % af medarbejderne ud. Dermed får man hele tiden 10 % som ikke 

kender til reglerne i virksomheden, og skal oplæres. Så hvis man skal være sikker på 

at man har et velfungerende system, er det en større opgave man skal i gang med, 

hvilket noget reelt er den største barriere for mange virksomheder. 

De hjælper virksomhederne med at sætte hele compliance-systemet op, så tænker de 

helt fra Code of Conduct- regler, offline træning, hvordan man skal træne. De laver fx 

nogle gange dilemmaspil. E-learning, kontrolsetup, hvordan de skal kontrollere – og 

så træne dem. Det kan være intern audit. 

Whistleblower er også blevet et mere populært værktøj, som en del af 

opdagelsessystemet. 

 

Niveauerne: 

Hvor er det vi ser at de er klar til at gøre noget? 

Respondenten kan ikke svare entydigt. Respondentens erfaring er, at der er ret stor 

forskel på, hvor meget toppen ved om problemet, når man går ned på det 

operationelle niveau. Dvs. at toppen godt kan have en holdning til, at det vil de ikke, 

men det er ikke altid de er helt opmærksomme på, hvor store udfordringer det kan 

have for den enkelte sælger, der har et distrikt i Rusland som han skal have solgt sine 
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varer til, og som er vant til at skulle ”wine og dine” overfor noget, der indgår i et 

lokalsystem, som ikke bare sådan lader sig ryste, da der også er lokale konkurrenter.  

Når respondenten har været rundt at træne folk, både i Sydamerika, Kina, Asien, 

Østeuropa, osv, så er respondentens erfaring, at de fleste egentligt gerne så, at det 

blev udryddet, især for folk der kommer fra vestlige virksomheder- også lokale der 

arbejder for vestlige virksomheder, da de fleste helst vil konkurrere på kvalitet og 

service og andre parametre. Det korruption og bestikkelse gør, er, at de ligesom 

eliminerer disse faktorer. Det bliver pludselig ikke et spørgsmål om, hvem det bedste 

produkt til den bedste pris, men hvem der vil betale mest for at få solgt sine varer. 

Generelt oplever respondenten at der er en stor villighed hos mange, også fordi det i 

stigende grad påfører dem en personlig risiko.  

Og så ved vi jo i nogen lande kan det blive brugt politisk, og dermed kan det også 

blive brugt mellem virksomheder til at udrydde konkurrenten.  

 

I Rusland skal man nok være vaks ved havelågen hvis man skal arbejde med 

antikorruption. Især hvis man går ind og piller ved nogle etablerede systemer, hvor 

der sidder nogle folk, der har været vant til at få nogle pengestrømme op. De har ikke 

tænkt sig sådan helt uvildigt at lade den pengestrøm blive blokeret. 

I Kina har man også hørt om indkøbere der er blevet forfulgt for at blive tvunget til 

at tage i mod kickback, fordi man jo repræsenterer en risiko, hvis ikke man indgår i 

systemet, i og med hvis man tager i mod nogle penge, så har alle noget på alle – alle 

er tilfredse og får noget ud af det her. Hvis man lige pludselig ikke vil have noget, så 

er man pludselig en risiko. 

 

 Hvordan er revisorenes opmærksomhed på korruption og de risici, der ligger 

forbundet hermed i virksomhederne? 

I respondentens øjne har revisorerne alt for lidt opmærksom på det her, men det 

hænger sammen med den måde, man laver revisionen på, fordi revisor skal kigge på 

det der er væsentlige, og mange af disse beløb er så små, at de i sig selv ikke er 

væsentlige i forhold til regnskabets rigtighed. Så med mindre revisor direkte bliver 

bedt om at kigge efter i sømmene omkring noget af det her, så vil mange af de ting, 

der foregår til hverdag ikke været noget revisor falder over. Respondenten skal 

selvfølgelig reagere på svig, men som tidligere investigator i en virksomhed, så er det 
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aldrig sådan at man lige falder over 100.000 kr. givet til bestikkelse til den og den. 

Det er altid meget mudrede sager, hvor der er en masseindikationer og indicier, der 

peger i den retning. Det er lige som om det skal være rigtig stort, før revisor reagerer 

på det, og i en størrelsesorden, hvor der er en risiko for at regnskabet ikke er 

retvisende.  

Derfor gør de tit det, at de træner intern audit i, hvad de skal kigge efter. Der er nogle 

red flags, som lave fakturanumre, meget lige tal, stort servicehonorar, hvor man kan 

se på fakturaen at der er købt noget til en maskine, og så er der et kæmpe stort 

aftersale service fee med. Flere fakturaer, der lige lægger under grænsen for 

godkendelseshierarkiet.  

Typisk er det noget der er relativt omfattende, og vil kræve en masse ekstra arbejde 

for revisor. 

 

Det kan undre hvorfor man ikke bruger revisor mere aktivt, fordi det udover at være 

en ekstra omkostning også er en ekstra risiko. Typisk eksisterer korruption og 

bestikkelse ikke alene, der ofte også besvigelser.  

Bestikkelse og korruption kan også deles op i forskellige kasser. Der er den hvor du er 

i et business system et eller andet sted, og sådan foregår det bare der, fx Kina, hvor 

man får 10 % i kickback hvor man køber, du skal inviteres ud, eller du skal invitere 

skattefolkene med til middag på det kinesiske nytår og give en gave, ellers bliver dit 

kontor endevendt fra ende til anden. Så sådan er det bare der – dem vil revisor typisk 

ikke finde. 

Så er der dem, hvor de er knyttet sammen med besvigelser, hvor der er nogle 

personer i virksomheden der opdager, at der ikke er noget der stopper dem her. Det 

starter typisk måske med lidt overdrevet rejseafregning, og hvis ikke de her personer 

bliver stoppet, så er det sådan noget, der kan udvikle sig til korruption og bestikkelse, 

fordi - i virkeligheden har man folk der er lidt ligeglade med hvilke regler de skal 

følge, for at opnå egen vinding. Og sådan nogle sager vil revisor i højere grad kunne 

opdage, fordi de er en del af sådan et helt besvigelsessystem af meget forskellige 

typer. 

 

Revisorerne kommer ikke og søger guidance hos respondenten. De kører meget efter 

ISA’er, instrukser, og hvad der ellers ligger. 
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 Hvem oplever I, at virksomhederne foretrækker at rådføre sig hos, når der er tale om et 

følsomt emne som korruption? 

De har et stort netværk inde i virksomhederne, og respondenten har selv haft 

ansvaret for det i et tidligere job, og det ved de, der arbejder med korruption og 

bestikkelse godt. Det at respondenten har siddet på den anden side, gør, tror 

respondenten, at de har fået en masse opgaver på det. 

Indimellem sker det at opgaverne kommer gennem revisor, men det er ikke så tit. De 

fleste af opgaverne er kommet direkte til afdelingen. Respondenten ved dog ikke, om 

revisor selv har hjulpet virksomhederne derude.  

 

Ekstra information: 

Der er lidt ved at være en global standard, og den er lidt drevet af UKBA. Præventivt 

– handler det om, hvad UKBA sætter af standarder. 

 

Pharma branchen har klart det største beredskab, da de har været under FCPAs 

søgelys. 

De virksomheder der opererer på markeder i Afrika, Sydamerika og Asien, hvor at 

der typisk opereres gennem tenders, hvor der er få beslutningstagere, er selvfølgelig 

dem der har den største risiko, for at indgå i de store korruptionssager. Mellemøsten 

er også – i form af gaver tit. Mange af stederne kan man kun operere hvis man har 

en lokal ansat konsulent (i det tidligere sovjet). Det er institutionaliseret i 

lovgivningen at man skal gøre tingene på den måde. 

Olie – astractive industries – våben og sådan nogle ting, er det klart at risiciene er 

store. 

Det betyder ikke så meget at man skal aflevere et par millioner dollars, hvis man 

snakker konstellationer til flere milliarder. 

Pharma er også stort, men der gør man også meget. I USA har man fået den her 

sunshine act, som siger, at alt, hvad der gives til en læge, skal registreres – selv ned i 

kuglepen størrelse. 

Der er hele gråzone problematikken.  
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Fx hvis man skal have byggetilladelse i Kina, og inviterer borgmesteren med slæng til 

Danmark og viser rundt på virksomheden, tager i tivoli osv., så er det ikke 

nødvendigvis korruption/bestikkelse i sig selv, men det læner sig meget op ad.  

De engelske myndigheder advarede engelske virksomheder i forbindelse med OL i 

London, om at de skulle tænke sig om inden de kastede OL-billetter efter deres 

samarbejdspartnere, men på den anden side er det stadig accepteret, at man skaber 

netværk og laver arrangementer til sport osv, så lige præcis hvor den skiller, er svær 

at se, fordi vi ikke har sagerne pog case-lov på det. 

Det er et problem at næsten alle sager ender som forlig, hvilket medfører at man ikke 

får trukket grænser op. I USA går man typisk efter et forlig, fordi hvis man får en 

dom, så bliver man blacklistet. Og i fx pharmabranchen, så er man færdig på 

markedet, hvis man bliver blacklistet. I Danmark er det til dels mangel på ressourcer, 

men respondenten tror også at det skyldes, at vi ikke tager det alvorligt, og tænker at 

det kun er noget man gør i andre lande. ”Vi er så gode i Danmark”. 

Sort arbejde er også en form for korruption. Men samfundet er skruet sammen som 

helt klart mindsker korruption – vi har ikke så meget facilitation payment i DK. Vi 

skal ikke forbi nogen der sidder med et stempel, som man skal i andre lande. Og det 

er ikke sådan at man kan komme igen dagen efter for det er den samme mand der 

sidder med det her stempel altid.  

Brixtofte sagen er et eksempel på korruption i DK. 

 

I Kommisionsaftaler er der mekanismer der er det samme, men det er okay, når det 

er transparent. 

Transparens er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning. 
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Bilag 4A – Virksomhederne rangeret efter risiko 

Herunder er alle virksomhederne, der benyttes i analysen af de børsnoterede 

virksomheder, sorteret i faldende rækkefølge ud fra deres samlede korruptionsrisiko.  

Virksomhed GR BR TR KR 
Kompenserende 

faktorer 

A.P. Møller- Mærsk A 6,53 10,00 10,00 86 80 

FLSmidth & Co 6,57 10,00 8,00 80 80 

Chr Hansen Holding A/S 6,57 9,00 9,00 80 70 

Coloplast B 4,84 9,00 10,00 76 100 

Novo Nordisk B 6,10 9,00 8,00 75 95 

Ambu A/S 5,85 9,00 8,00 74 75 

DSV 6,46 9,00 7,00 74 65 

Novozymes B 5,31 9,00 8,00 72 90 

William Demant Holding 5,91 9,00 7,00 72 70 

Lundbeck 5,12 9,00 8,00 71 65 

ChemoMetec 5,25 9,00 7,00 69 40 

D/S Norden 5,10 9,00 7,00 68 90 

ALK-Abelló B 5,03 9,00 7,00 68 85 

Erria 5,78 9,00 6,00 68 45 

Roblon B 5,38 5,00 9,00 64 30 

Carlsberg A/S A 6,11 3,00 10,00 63 75 

BioPorto 3,81 9,00 7,00 63 40 

DFDS 4,38 9,00 6,00 63 40 

Bang & Olufsen 5,68 5,00 8,00 62 65 

Schouw & Co 5,38 5,00 8,00 61 35 

Genmab 1,98 9,00 8,00 59 65 

Asgaard Group 4,96 7,00 6,00 59 20 

GN Store Nord 5,52 5,00 7,00 58 85 

NeuroSearch 2,08 9,00 7,00 56 30 

Rockwool International A 5,07 5,00 7,00 56 85 

Scandinavian Brake Systems 5,05 5,00 7,00 56 25 

Østasiatiske Kompagni 5,80 2,00 9,00 56 70 

NKT Holding 5,00 5,00 7,00 56 65 

Atlantic Petroleum P/F 1,91 10,00 6,00 56 45 

Danske Bank 4,12 6,00 7,00 55 100 

Migatronic B (1.3m) 4,85 5,00 7,00 55 25 

Royal Unibrew 5,53 3,00 8,00 55 35 

TopoTarget 1,00 9,00 7,00 52 25 

Sjælsø Gruppen 2,44 7,00 7,00 52 45 

Greentech Energy Systems 3,75 5,00 7,00 51 30 
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Virksomhed GR BR TR KR 
Kompenserende 

faktorer 

G4S PLC 6,39 8,00 0,00 50 80 

Brdr.Hartmann 3,91 5,00 6,00 49 65 

IC Companys 3,84 2,00 9,00 48 45 

Exiqon 5,27 9,00 0,00 48 30 

Egetæpper B 5,07 2,00 7,00 47 45 

Trifork 5,03 2,00 7,00 47 35 

Dantherm A/S 4,99 2,00 7,00 47 55 

Højgaard Holding A 1,00 7,00 7,00 46 35 

SAS AB 4,64 9,00 0,00 46 70 

Torm 4,64 9,00 0,00 46 45 

Atlantic Airways P F 4,40 9,00 0,00 45 40 

NTR Holding B(3,25596m) 2,10 5,00 7,00 44 30 

Solar B 2,00 5,00 7,00 44 45 

FastPassCorp 3,88 2,00 7,00 43 25 

BankNordik P/F 1,50 6,00 6,00 42 35 

Harboes Bryggeri B 2,83 3,00 7,00 41 50 

Vestas Wind Systems 6,57 5,00 0,00 41 100 

Mermaid A/S 1,30 5,00 7,00 41 30 

F.E. Bording B 3,93 2,00 6,00 40 55 

BoConcept Holding B 3,04 2,00 7,00 39 55 

Per Aarsleff B (2.7m) 4,43 7,00 0,00 39 45 

Dantax 3,54 2,00 6,00 38 30 

Monberg & Thorsen 
B.(15.36) 

3,84 7,00 0,00 36 45 

Brdr A & O Johansen præf 2,26 2,00 7,00 36 65 

Bavarian Nordic 2,15 9,00 0,00 36 35 

Auriga Industries B 5,13 5,00 0,00 36 80 

Nordea Bank AB 4,27 6,00 0,00 35 70 

TDC A/S 1,26 2,00 8,00 35 45 

Aqualife 1,97 9,00 0,00 35 30 

TK Development 3,31 7,00 0,00 34 30 

NunaMinerals 1,00 10,00 0,00 34 25 

RTX A/S 4,41 5,00 0,00 33 30 

Brd Klee B 1,30 2,00 7,00 32 40 

Skako A/S 4,29 5,00 0,00 32 30 

North Media A/S 2,00 2,00 6,00 32 30 

H+H International 4,03 5,00 0,00 31 45 

Zealand Pharma 1,00 9,00 0,00 31 60 

Veloxis Pharmaceuticals A/S 1,00 9,00 0,00 31 45 

Københavns Lufthavne 1,00 9,00 0,00 31 40 

Mols-Linien 1,00 9,00 0,00 31 25 

Topsil Semiconductor 3,87 5,00 0,00 30 30 
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Virksomhed GR BR TR KR 
Kompenserende 

faktorer 
Materials 

Gabriel Holding 3,81 5,00 0,00 30 60 

SP Group 3,80 5,00 0,00 30 40 

Arkil Holding B 2,16 7,00 0,00 30 60 

United Plantation Berhad 5,03 3,00 0,00 29 55 

DLH 5,60 2,00 0,00 28 60 

FirstFarms 4,58 3,00 0,00 27 30 

Pandora A/S 5,26 2,00 0,00 27 35 

Jyske Bank A/S 2,16 6,00 0,00 27 45 

Glunz & Jensen 4,91 2,00 0,00 26 25 

Columbus A/S 4,68 2,00 0,00 25 65 

SCF Technologies 4,35 2,00 0,00 23 30 

United International 
Enterpris 

4,20 2,00 0,00 23 55 

Alm Brand 1,00 6,00 0,00 22 65 

DiBa Bank 1,00 6,00 0,00 22 40 

Kreditbanken 1,00 6,00 0,00 22 40 

Lån og Spar Bank 1,00 6,00 0,00 22 40 

Grønlandsbanken 1,00 6,00 0,00 22 35 

Vestjysk Bank 1,00 6,00 0,00 22 35 

Hvidbjerg Bank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Lollands Bank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Møns Bank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Nørresundby Bank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Ringkjøbing Landbobank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Sydbank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Vestfyns Bank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Vordingborg Bank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Nordfyns Bank 1,00 6,00 0,00 22 25 

Nordjyske Bank 1,00 6,00 0,00 22 25 

Salling Bank 1,00 6,00 0,00 22 25 

Skjern Bank 1,00 6,00 0,00 22 25 

Spar Nord Bank 1,00 6,00 0,00 22 25 

Sparekassen Faaborg 1,00 6,00 0,00 22 25 

Sparekassen Himmerland 1,00 6,00 0,00 22 25 

Svendborg Sparekasse 1,00 6,00 0,00 22 25 

Totalbanken 1,00 6,00 0,00 22 25 

Østjydsk Bank 1,00 6,00 0,00 22 20 

Rias B 1,69 5,00 0,00 22 25 

Netop Solutions 3,88 2,00 0,00 22 40 

WirTek A/S 3,88 2,00 0,00 22 20 

esoft systems 3,77 2,00 0,00 21 25 
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Virksomhed GR BR TR KR 
Kompenserende 

faktorer 

Flügger B  3,48 2,00 0,00 20 35 

Sanistål 1,00 5,00 0,00 19 30 

SimCorp 3,04 2,00 0,00 18 55 

Viborg Håndbold Klub 1,00 4,00 0,00 16 30 

AaB 1,00 4,00 0,00 16 30 

Aarhus Elite B A/S 1,00 4,00 0,00 16 30 

Brøndby IF B 1,00 4,00 0,00 16 25 

Parken Sport & 
Entertainment 

1,00 4,00 0,00 16 25 

Silkeborg IF Invest B 1,00 4,00 0,00 16 25 

Tivoli A/S 1,00 4,00 0,00 16 25 

KIF Håndbold Elite B 1,00 4,00 0,00 16 20 

Jobindex 2,34 2,00 0,00 15 20 

Victor International 2,19 2,00 0,00 15 35 

Comendo 2,18 2,00 0,00 15 25 

cBrain A/S 2,06 2,00 0,00 14 35 

Tryg A/S 1,30 3,00 0,00 14 65 

Expedit B (1.5m) 1,77 2,00 0,00 13 65 

Topdanmark 1,00 3,00 0,00 13 25 

Aktiv FormueForvaltning 
Strate 

1,00 3,00 0,00 13 20 

EgnsINVEST Ejd., Tyskland 1,69 2,00 0,00 13 30 

German High Street 
Properties 

1,69 2,00 0,00 13 30 

Prime Office 1,69 2,00 0,00 13 30 

Victoria Properties 1,69 2,00 0,00 13 25 

Berlin IV B 1,69 2,00 0,00 13 20 

Land & Leisure A 1,57 2,00 0,00 12 25 

Enalyzer 1,30 2,00 0,00 11 25 

InterMail B (5,4m) 1,26 2,00 0,00 11 25 

Rella Holding A/S 1,26 2,00 0,00 11 25 

Deltaq 1,00 2,00 0,00 10 40 

Andersen & Martini B 1,00 2,00 0,00 10 35 

Scandinavian Private Equity 1,00 2,00 0,00 10 35 

Formuepleje Epikur 1,00 2,00 0,00 10 30 

KlimaInvest 1,00 2,00 0,00 10 30 

Luxor B 1,00 2,00 0,00 10 30 

SSBV-Rovsing A/S 1,00 2,00 0,00 10 30 

Gyldendal A 1,00 2,00 0,00 10 25 

Jeudan 1,00 2,00 0,00 10 25 

Lastas B 1,00 2,00 0,00 10 25 

Nordicom 1,00 2,00 0,00 10 25 
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Virksomhed GR BR TR KR 
Kompenserende 

faktorer 

Small Cap Danmark 1,00 2,00 0,00 10 25 

Travelmarket.com 1,00 2,00 0,00 10 25 

Athena IT-Group 1,00 2,00 0,00 10 20 

Blue Vision 1,00 2,00 0,00 10 20 

Euroinvestor.com 1,00 2,00 0,00 10 20 

Jensen & Møller Invest 1,00 2,00 0,00 10 20 
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Bilag 4B – Rangering efter virksomhedsnavn 

Herunder ses en oversigt over alle virksomhederne med de tilhørende risikoparametre og 

kompenserende faktorer, sorteret efter virksomhedernes navn i alfabetisk orden. 

Virksomheder GR BR TR KR 
Kompenserende 

faktorer 
A.P. Møller- Mærsk A 6,53 10,00 10,00 86 80 

Aktiv FormueForvaltning 
Strate 

1,00 3,00 0,00 13 20 

ALK-Abelló B 5,03 9,00 7,00 68 85 

Alm Brand 1,00 6,00 0,00 22 65 

Ambu A/S 5,85 9,00 8,00 74 75 

Andersen & Martini B 1,00 2,00 0,00 10 35 

Aqualife 1,97 9,00 0,00 35 30 

Arkil Holding B 2,16 7,00 0,00 30 60 

Asgaard Group 4,96 7,00 6,00 59 20 

Athena IT-Group 1,00 2,00 0,00 10 20 

Atlantic Airways P F 4,40 9,00 0,00 45 40 

Atlantic Petroleum P/F 1,91 10,00 6,00 56 45 

Auriga Industries B 5,13 5,00 0,00 36 80 

Bang & Olufsen 5,68 5,00 8,00 62 65 

BankNordik P/F 1,50 6,00 6,00 42 35 

Bavarian Nordic 2,15 9,00 0,00 36 35 

Berlin IV B 1,69 2,00 0,00 13 20 

BioPorto 3,81 9,00 7,00 63 40 

Blue Vision 1,00 2,00 0,00 10 20 

BoConcept Holding B 3,04 2,00 7,00 39 55 

Brd Klee B 1,30 2,00 7,00 32 40 

Brdr A & O Johansen præf 2,26 2,00 7,00 36 65 

Brdr.Hartmann 3,91 5,00 6,00 49 65 

Brøndby IF B 1,00 4,00 0,00 16 25 

Carlsberg A/S A 6,11 3,00 10,00 63 75 

cBrain A/S 2,06 2,00 0,00 14 35 

ChemoMetec 5,25 9,00 7,00 69 40 

Chr Hansen Holding A/S 6,57 9,00 9,00 80 70 

Coloplast B 4,84 9,00 10,00 76 100 

Columbus A/S 4,68 2,00 0,00 25 65 

Comendo 2,18 2,00 0,00 15 25 

D/S Norden 5,10 9,00 7,00 68 90 

Danske Bank 4,12 6,00 7,00 55 100 

Dantax 3,54 2,00 6,00 38 30 

Dantherm A/S 4,99 2,00 7,00 47 55 

Deltaq 1,00 2,00 0,00 10 40 
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DFDS 4,38 9,00 6,00 63 40 

DiBa Bank 1,00 6,00 0,00 22 40 

DLH 5,60 2,00 0,00 28 60 

DSV 6,46 9,00 7,00 74 65 

Egetæpper B 5,07 2,00 7,00 47 45 

EgnsINVEST Ejd., Tyskland 1,69 2,00 0,00 13 30 

Enalyzer 1,30 2,00 0,00 11 25 

Erria 5,78 9,00 6,00 68 45 

esoft systems 3,77 2,00 0,00 21 25 

Euroinvestor.com 1,00 2,00 0,00 10 20 

Exiqon 5,27 9,00 0,00 48 30 

Expedit B (1.5m) 1,77 2,00 0,00 13 65 

F.E. Bording B 3,93 2,00 6,00 40 55 

FastPassCorp 3,88 2,00 7,00 43 25 

FirstFarms 4,58 3,00 0,00 27 30 

FLSmidth & Co 6,57 10,00 8,00 80 80 

Flügger B  3,48 2,00 0,00 20 35 

Formuepleje Epikur 1,00 2,00 0,00 10 30 

G4S PLC 6,39 8,00 0,00 50 80 

Gabriel Holding 3,81 5,00 0,00 30 60 

Genmab 1,98 9,00 8,00 59 65 

German High Street 
Properties 

1,69 2,00 0,00 13 30 

Glunz & Jensen 4,91 2,00 0,00 26 25 

GN Store Nord 5,52 5,00 7,00 58 85 

Greentech Energy Systems 3,75 5,00 7,00 51 30 

Grønlandsbanken 1,00 6,00 0,00 22 35 

Gyldendal A 1,00 2,00 0,00 10 25 

H+H International 4,03 5,00 0,00 31 45 

Harboes Bryggeri B 2,83 3,00 7,00 41 50 

Hvidbjerg Bank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Højgaard Holding A 1,00 7,00 7,00 46 35 

IC Companys 3,84 2,00 9,00 48 45 

InterMail B (5,4m) 1,26 2,00 0,00 11 25 

Jensen & Møller Invest 1,00 2,00 0,00 10 20 

Jeudan 1,00 2,00 0,00 10 25 

Jobindex 2,34 2,00 0,00 15 20 

Jyske Bank A/S 2,16 6,00 0,00 27 45 

KIF Håndbold Elite B 1,00 4,00 0,00 16 20 

KlimaInvest 1,00 2,00 0,00 10 30 

Kreditbanken 1,00 6,00 0,00 22 40 

Københavns Lufthavne 1,00 9,00 0,00 31 40 

Land & Leisure A 1,57 2,00 0,00 12 25 
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Lastas B 1,00 2,00 0,00 10 25 

Lollands Bank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Lundbeck 5,12 9,00 8,00 71 65 

Luxor B 1,00 2,00 0,00 10 30 

Lån og Spar Bank 1,00 6,00 0,00 22 40 

Mermaid A/S 1,30 5,00 7,00 41 30 

Migatronic B (1.3m) 4,85 5,00 7,00 55 25 

Mols-Linien 1,00 9,00 0,00 31 25 

Monberg & Thorsen 
B.(15.36) 

3,84 7,00 0,00 36 45 

Møns Bank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Netop Solutions 3,88 2,00 0,00 22 40 

NeuroSearch 2,08 9,00 7,00 56 30 

NKT Holding 5,00 5,00 7,00 56 65 

Nordea Bank AB 4,27 6,00 0,00 35 70 

Nordfyns Bank 1,00 6,00 0,00 22 25 

Nordicom 1,00 2,00 0,00 10 25 

Nordjyske Bank 1,00 6,00 0,00 22 25 

North Media A/S 2,00 2,00 6,00 32 30 

Novo Nordisk B 6,10 9,00 8,00 75 95 

Novozymes B 5,31 9,00 8,00 72 90 

NTR Holding B(3,25596m) 2,10 5,00 7,00 44 30 

NunaMinerals 1,00 10,00 0,00 34 25 

Nørresundby Bank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Pandora A/S 5,26 2,00 0,00 27 35 

Parken Sport & 
Entertainment 

1,00 4,00 0,00 16 25 

Per Aarsleff B (2.7m) 4,43 7,00 0,00 39 45 

Prime Office 1,69 2,00 0,00 13 30 

Rella Holding A/S 1,26 2,00 0,00 11 25 

Rias B 1,69 5,00 0,00 22 25 

Ringkjøbing Landbobank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Roblon B 5,38 5,00 9,00 64 30 

Rockwool International A 5,07 5,00 7,00 56 85 

Royal Unibrew 5,53 3,00 8,00 55 35 

RTX A/S 4,41 5,00 0,00 33 30 

Salling Bank 1,00 6,00 0,00 22 25 

Sanistål 1,00 5,00 0,00 19 30 

SAS AB 4,64 9,00 0,00 46 70 

Scandinavian Brake Systems 5,05 5,00 7,00 56 25 

Scandinavian Private Equity 1,00 2,00 0,00 10 35 

SCF Technologies 4,35 2,00 0,00 23 30 

Schouw & Co 5,38 5,00 8,00 61 35 

Silkeborg IF Invest B 1,00 4,00 0,00 16 25 
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SimCorp 3,04 2,00 0,00 18 55 

Sjælsø Gruppen 2,44 7,00 7,00 52 45 

Skako A/S 4,29 5,00 0,00 32 30 

Skjern Bank 1,00 6,00 0,00 22 25 

Small Cap Danmark 1,00 2,00 0,00 10 25 

Solar B 2,00 5,00 7,00 44 45 

SP Group 3,80 5,00 0,00 30 40 

Spar Nord Bank 1,00 6,00 0,00 22 25 

Sparekassen Faaborg 1,00 6,00 0,00 22 25 

Sparekassen Himmerland 1,00 6,00 0,00 22 25 

SSBV-Rovsing A/S 1,00 2,00 0,00 10 30 

Svendborg Sparekasse 1,00 6,00 0,00 22 25 

Sydbank 1,00 6,00 0,00 22 30 

TDC A/S 1,26 2,00 8,00 35 45 

Tivoli A/S 1,00 4,00 0,00 16 25 

TK Development 3,31 7,00 0,00 34 30 

Topdanmark 1,00 3,00 0,00 13 25 

TopoTarget 1,00 9,00 7,00 52 25 

Topsil Semiconductor 
Materials 

3,87 5,00 0,00 30 30 

Torm 4,64 9,00 0,00 46 45 

Totalbanken 1,00 6,00 0,00 22 25 

Travelmarket.com 1,00 2,00 0,00 10 25 

Trifork 5,03 2,00 7,00 47 35 

Tryg A/S 1,30 3,00 0,00 14 65 

United International 
Enterpris 

4,20 2,00 0,00 23 55 

United Plantation Berhad 5,03 3,00 0,00 29 55 

Veloxis Pharmaceuticals A/S 1,00 9,00 0,00 31 45 

Vestas Wind Systems 6,57 5,00 0,00 41 100 

Vestfyns Bank 1,00 6,00 0,00 22 30 

Vestjysk Bank 1,00 6,00 0,00 22 35 

Viborg Håndbold Klub 1,00 4,00 0,00 16 30 

Victor International 2,19 2,00 0,00 15 35 

Victoria Properties 1,69 2,00 0,00 13 25 

Vordingborg Bank 1,00 6,00 0,00 22 30 

William Demant Holding 5,91 9,00 7,00 72 70 

WirTek A/S 3,88 2,00 0,00 22 20 

Zealand Pharma 1,00 9,00 0,00 31 60 

Østasiatiske Kompagni 5,80 2,00 9,00 56 70 

Østjydsk Bank 1,00 6,00 0,00 22 20 

AaB 1,00 4,00 0,00 16 30 

Aarhus Elite B A/S 1,00 4,00 0,00 16 30 
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Bilag 4C – Følsomhedsanalyse 

Nedenstående tabel er en oversigt over følsomhedsanalysen ved ændringer i de fastsatte 

vægte af de målbare parametre fra risikomodellen for korruption, der anvendes til 

analysen af de børsnoterede virksomheder i afsnit 10. Farvefordelingen er baseret på 

rangeringen, så det giver et mere overskueligt billede af udsvingene på tværs af de 

forskellige vægtfordelinger. 

Følsomhedsanalyse Vægtning (GR% - BR% - TR%) => Rangering 

Virksomhed 40%-30%-30% 50%-25%-25% 30%-40%-30% 30%-30%-40% 

A.P. Møller- Mærsk A 1 1 1 1 

Chr Hansen Holding A/S 2 2 3 2 

FLSmidth & Co 3 3 2 3 

Coloplast B 4 7 4 4 

Novo Nordisk B 5 4 5 5 

Ambu A/S 6 6 6 6 

DSV 7 5 7 8 

Novozymes B 8 9 8 7 

William Demant Holding 9 8 10 10 

Lundbeck 10 10 9 9 

ChemoMetec 11 12 11 11 

D/S Norden 12 13 12 12 

Erria 13 11 14 14 

ALK-Abelló B 14 14 13 13 

Roblon B 15 16 20 16 

Carlsberg A/S A 16 15 23 15 

BioPorto 17 20 15 17 

DFDS 18 19 16 19 

Bang & Olufsen 19 17 21 20 

Schouw & Co 20 18 24 21 

Genmab 21 30 17 18 

Asgaard Group 22 22 22 23 

GN Store Nord 23 21 26 25 

NeuroSearch 24 32 19 22 

Rockwool International A 25 24 29 28 

Scandinavian Brake Systems 26 25 30 29 

Østasiatiske Kompagni 27 23 34 26 

NKT Holding 28 27 31 30 

Atlantic Petroleum P/F 29 33 18 24 

Danske Bank 30 29 27 27 

Migatronic B (1.3m) 31 28 32 33 

Royal Unibrew 32 26 33 32 
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Følsomhedsanalyse Vægtning (GR% - BR% - TR%) => Rangering 

Virksomhed 40%-30%-30% 50%-25%-25% 30%-40%-30% 30%-30%-40% 

TopoTarget 33 45 25 31 

Sjælsø Gruppen 34 39 28 34 

Greentech Energy Systems 35 35 35 35 

G4S PLC 36 31 38 48 

Brdr.Hartmann 37 40 41 38 

IC Companys 38 41 45 36 

Exiqon 39 34 37 50 

Egetæpper B 40 36 48 40 

Trifork 41 37 49 41 

Dantherm A/S 42 38 50 43 

Højgaard Holding A 43 49 36 37 

SAS AB 44 42 39 53 

Torm 45 43 40 54 

Atlantic Airways P F 46 46 42 57 

NTR Holding B(3,25596m) 47 48 43 39 

Solar B 48 50 44 42 

FastPassCorp 49 47 56 46 

BankNordik P/F 50 57 46 45 

Harboes Bryggeri B 51 53 54 47 

Vestas Wind Systems 52 44 57 60 

Mermaid A/S 53 59 47 44 

F.E. Bording B 54 51 65 51 

BoConcept Holding B 55 55 63 49 

Per Aarsleff B (2.7m) 56 52 55 61 

Dantax 57 56 67 56 
Monberg & Thorsen 
B.(15.36) 58 58 58 65 

Brdr A & O Johansen præf 59 64 68 55 

Bavarian Nordic 60 65 52 62 

Auriga Industries B 61 54 70 68 

Nordea Bank AB 62 60 66 67 

TDC A/S 63 73 69 52 

Aqualife 64 69 53 64 

TK Development 65 62 64 66 

NunaMinerals 66 77 51 63 

RTX A/S 67 61 72 73 

Brd Klee B 68 79 73 58 

Skako A/S 69 63 74 74 

North Media A/S 70 76 76 59 

H+H International 71 67 75 76 

Københavns Lufthavne 72 82 59 69 
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Følsomhedsanalyse Vægtning (GR% - BR% - TR%) => Rangering 

Virksomhed 40%-30%-30% 50%-25%-25% 30%-40%-30% 30%-30%-40% 

Veloxis Pharmaceuticals A/S 73 83 60 70 

Zealand Pharma 74 84 61 71 

Mols-Linien 75 85 62 72 
Topsil Semiconductor 
Materials 76 70 77 77 

Gabriel Holding 77 71 78 78 

SP Group 78 72 79 79 

Arkil Holding B 79 81 71 75 

United Plantation Berhad 80 68 81 81 

DLH 81 66 108 82 

FirstFarms 82 75 106 83 

Pandora A/S 83 74 109 84 

Jyske Bank A/S 84 88 80 80 

Glunz & Jensen 85 78 111 109 

Columbus A/S 86 80 112 111 

SCF Technologies 87 86 113 112 
United International 
Enterpris 88 87 114 113 

Alm Brand 89 95 82 85 

DiBa Bank 90 96 83 86 

Grønlandsbanken 91 97 84 87 

Hvidbjerg Bank 92 98 85 88 

Kreditbanken 93 99 86 89 

Lollands Bank 94 100 87 90 

Lån og Spar Bank 95 101 88 91 

Møns Bank 96 102 89 92 

Nordfyns Bank 97 103 90 93 

Nordjyske Bank 98 104 91 94 

Nørresundby Bank 99 105 92 95 

Ringkjøbing Landbobank 100 106 93 96 

Salling Bank 101 107 94 97 

Skjern Bank 102 108 95 98 

Spar Nord Bank 103 109 96 99 

Sparekassen Faaborg 104 110 97 100 

Sparekassen Himmerland 105 111 98 101 

Svendborg Sparekasse 106 112 99 102 

Sydbank 107 113 100 103 

Totalbanken 108 114 101 104 

Vestfyns Bank 109 115 102 105 

Vestjysk Bank 110 116 103 106 

Vordingborg Bank 111 117 104 107 
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Følsomhedsanalyse Vægtning (GR% - BR% - TR%) => Rangering 

Virksomhed 40%-30%-30% 50%-25%-25% 30%-40%-30% 30%-30%-40% 

Østjydsk Bank 112 118 105 108 

Rias B 113 93 107 110 

Netop Solutions 114 89 115 115 

WirTek A/S 115 90 116 116 

esoft systems 116 91 117 117 

Flügger B  117 92 126 118 

Sanistål 118 119 110 114 

SimCorp 119 94 127 119 

Brøndby IF B 120 124 118 120 

KIF Håndbold Elite B 121 125 119 121 
Parken Sport & 
Entertainment 122 126 120 122 

Silkeborg IF Invest B 123 127 121 123 

Tivoli A/S 124 128 122 124 

Viborg Håndbold Klub 125 129 123 125 

AaB 126 130 124 126 

Aarhus Elite B A/S 127 131 125 127 

Jobindex 128 120 129 128 

Victor International 129 121 132 130 

Comendo 130 122 133 131 

cBrain A/S 131 123 134 132 

Tryg A/S 132 132 128 129 

Expedit B (1.5m) 133 133 135 135 
Aktiv FormueForvaltning 
Strate 134 140 130 133 

Topdanmark 135 141 131 134 

Berlin IV B 136 134 136 136 

EgnsINVEST Ejd., Tyskland 137 135 137 137 
German High Street 
Properties 138 136 138 138 

Prime Office 139 137 139 139 

Victoria Properties 140 138 140 140 

Land & Leisure A 141 139 141 141 

Enalyzer 142 142 142 142 

InterMail B (5,4m) 143 143 143 143 

Rella Holding A/S 144 144 144 144 

Andersen & Martini B 145 145 145 145 

Athena IT-Group 146 146 146 146 

Blue Vision 147 147 147 147 

Deltaq 148 148 148 148 

Euroinvestor.com 149 149 149 149 

Formuepleje Epikur 150 150 150 150 
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Følsomhedsanalyse Vægtning (GR% - BR% - TR%) => Rangering 

Virksomhed 40%-30%-30% 50%-25%-25% 30%-40%-30% 30%-30%-40% 

Gyldendal A 151 151 151 151 

Jensen & Møller Invest 152 152 152 152 

Jeudan 153 153 153 153 

KlimaInvest 154 154 154 154 

Lastas B 155 155 155 155 

Luxor B 156 156 156 156 

Nordicom 157 157 157 157 

Scandinavian Private Equity 158 158 158 158 

Small Cap Danmark 159 159 159 159 

SSBV-Rovsing A/S 160 160 160 160 

Travelmarket.com 161 161 161 161 
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Bilag 4D – Ikke medtagede aktier 

Som beskrevet i analyseafsnittet er der taget udgangspunkt i en liste med alle børsnoterede 

aktier per 1. december 2012. Fra tidspunktet for den indhentede liste til tidspunktet for 

den færdigudarbejdede analyse, er nedenstående aktier af forskellige årsager ikke vurderet 

egnet i analysen. 

Virksomhed Begrundelse 

A.P. Møller- Mærsk B Mærsk er inkluderet i form af Mærsk A. 

Alm Brand Formue B Del af Alm Brand group, se Alm Brand. 

Berlin III B - Re-Cap  Solgt sin aktivitet og ikke aktivt 

Carlsberg A/S B Afdækket af Carlsberg A/S A 

Cimber Sterling Group Konkurs, udeladt 

Dan-Ejendomme Holding Opkøbt og taget af børsen - DEAS 

Danionics Selskabet er under ændring, 
og den fremtidige drift er ikke offentligt tilgængelig. 

Danventures Konkursbegæring indgivet 

Djurslands Bank Afnoteret 

Dkti A/S Afnoteret 

FormueEvolution l Afnoteret 

FormueEvolutionll Afnoteret 

Formuepleje LimiTTellus Indækket under Formuepleje Epikur. 
Samme opsætning, retningslinjer og profil. 

Formuepleje Merkur Indækket under Formuepleje Epikur. 
Samme opsætning, retningslinjer og profil. 

Formuepleje Optimum Indækket under Formuepleje Epikur. 
Samme opsætning, retningslinjer og profil. 

Formuepleje Pareto Indækket under Formuepleje Epikur. 
Samme opsætning, retningslinjer og profil. 

Formuepleje Penta Indækket under Formuepleje Epikur. 
Samme opsætning, retningslinjer og profil. 

Formuepleje Safe Indækket under Formuepleje Epikur. 
Samme opsætning, retningslinjer og profil. 

Green Wind Energy Konkurs 

Guava Afnoteret 

Gyldendal B Indækket under Gyldendal A. 

Højgaard Holding B omfattet af analysen af A-aktien 

Land & Leisure B omfattet af analysen af A-aktien 

Rockwool International B omfattet af analysen af A-aktien 

Saltus Technology NPV Afnoteret 

Schaumann Properties Konkurs 

SmartGuy Group A/S Fusioneret med SCF Technologies 

Spar Nord FormueInvest Likvideret 

Sparbank Fusioneret med Sparn Bank Nord 

Sparekassen Hvetbo Afnoteret/overtaget 
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Sparekassen Lolland Driften er overtaget af Jyske bank 

Thrane & Thrane Opkøbt og afnoteret 

Tower Group Likvideret 

Tønder Bank Konkurs 

U-Sea Bulk Afnoteret 

 

 


