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Abstract 

The goal of this thesis is to examine and account for the development within the field of CG-reporting in the 

legal period of 2005-2011. On that basis, the thesis also contains a proposal for a possible future reporting. 

By way of introduction, we give an account of the historical incentives for developing the concept of “Cor-

porate Governance,” henceforth CG. The problem that this thesis attempts to solve is worded as follows: 

What can explain the development in the CG-reporting of the Danish, listed companies from 2005 to 2011, 

and how will the development appear in the future? 

With a point of departure in our scientific basis, critical realism, we set up the general methodical approach 

to our problem and with that the general structure of the thesis. The overall division of the thesis is as fol-

lows: theory, empirical findings, exposition, and proposal. 

The theoretical section treats in part the demands for CG-reporting regarding financial reporting and in part 

the theoretical development of a type of reporting (disclosure). With such a point of departure, the thesis 

then treats a statistic survey of the development of the content of the Danish, listed companies’ CG-

reporting in the period of 2005-2011. The results of this survey show that an increasing institutionalising of 

CG-reporting has occurred in this period. The survey also shows, however, that potentially this development 

may limit the independence, and with that the legitimacy, of the reports if the use of form-reporting con-

tinues to have the same tendency. 

Among other things, the thesis explains this development by claiming that the recommendations have too 

great an influence on the current reporting; that Komiteen for God Selskabsledelse that sketches out these 

recommendations is strongly inspired by EU; and that limited trust to several of the members of the com-

mittee may exist since these struggle to comply with the recommendations they are framing. Furthermore, 

only very inadequate or non-existing reports are sanctioned just as neither the share- or stakeholders do 

not seem to employ the reporting. 

These factors all participate in limiting the value of the CG-reporting, which is why our conclusion is that the 

companies need to learn from their CSR-reporting to also add value to the CG-reporting. In order to form a 

proposal to the solution of this problem, we have attempted to put forward some suggestions for how fu-

ture CG-reporting may increase value for both companies and interest groups.  
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Forkortelser 

Afhandlingen indeholder en række forkortelser, og for læsevenlighedens skyld er der derfor udarbejdet føl-

gende oversigt. 

Forkortelse Betydning 

2001-anbefalingerne KGS’ anbefalinger om god selskabsledelse fra 2001. 
2005-anbefalingerne KGS’ anbefalinger om god selskabsledelse fra 2005. 

2008(1)-anbefalingerne 
KGS’ anbefalinger om god selskabsledelse fra 2008, 

første gang de blev ændret. 

2008(2)-anbefalingerne 
KGS’ anbefalinger om god selskabsledelse fra 2008, 

anden gang de blev ændret. 
2010-anbefalingerne KGS’ anbefalinger om god selskabsledelse fra 2010. 

CG 
Corporate Governance, som på dansk bliver til ’god 

selskabsledelse’ eller ’god virksomhedsledelse’ 
CG-anbefalingerne KGS’ anbefalinger om god selskabsledelse 

CG-rapporteringer 
De danske børsnoterede selskabers rapporteringer 

om Corporate Governance1 

CSR 
Corporate Social Responsibility, som på dansk bliver 

til ’virksomhedernes samfundsansvar’ 
E&S Erhverv og selskabsstyrelsen 
KGS Komitéen for God Selskabsledelse 

NASDAQ OMX CPH Den danske fondsbørs 

 
 

  

                                                            
1 Når der i denne afhandling henvises til en virksomheds CG-rapportering, er der udelukkende tale om den ikke-finansielle rapportering virksomheden har udarbejdet ef-

ter ÅRL § 107b stk. 1 litra 1-5 og NASDAQ OMX CPHs bestemmelser om brug af KGS’ anbefalinger. Eventuelle tillægsrapporteringer der f.eks. uddyber virksomhe-
dens lønpolitik er derfor ikke omfattet. Der henvises desuden til afsnit 3.2.1 for mere omkring indsamling af data.  
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1. Indledning 

Dette første afsnit har til formål at indføre læseren i afhandlingens problemstilling, samt den overordnede 

tilgang vi har haft til udarbejdelsen af afhandlingen. Dette gøres ved først at diskutere afhandlingens pro-

blemstilling, herefter at afgrænse og uddybe denne vha. en situationsbeskrivelse og endelig anvende den 

videnskabsteoretiske tilgangs begreber i relation til afhandlingens opbygning. 

1.1 Danske børsnoterede selskabers CG-rapporteringer 

Gennem historien har vi gang på gang været vidne til finansskandaler, selskabstømmere, og ledelser der 

enten ikke har været kompetente, eller ikke været deres ansvar voksent. Uanset hvad, er udfaldet af dette 

som regel det samme, - økonomisk kollaps. Kollapset kan ramme i større eller mindre grad, og efterlader 

altid en række ”tabere”. Aktionærerne som har investeret i virksomheden taber deres indskud, 

lokalsamfundet mister arbejdspladser, samfundet mister skatteindtægter, osv.  

Dette var især tilfældet i England i tiden op til 1992, hvor en række virksomhedsskandaler rystede det 

finansielle marked. Af prominente skandaler skal især nævnes; Bank of Credit & Commerce International 

(B.C.C.I.) (Time Magazine), Maxwell Communications (Time Magazine) og Polly Peck (The Guardian). Fælles 

for disse og mange andre skandaler, der både fulgte i kølvandet og separat fra disse, var at de skabte 

mistillid til virksomhedernes ledelse hos aktionærerne, og der opstod derfor et behov for at genskabe 

denne tillid til virksomhedernes ledelser, og deres evner til at lede virksomhederne hensigtsmæssigt. 

For at genskabe tilliden parterne imellem, påbegyndte man udarbejdelsen af den engelske ”Cadbury 

report” (The Financial Aspects of Corporate Governace, 1992). Derfor anses denne rapport også af mange 

for at være det første reelle indspark til debatten om Corporate Governance, herefter kaldet CG. Cadbury 

rapportens fokus var især på den finansielle rapportering og ledelsesansvaret i forhold til 

regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver; 

”The Committee’s recommendations are focused on the control and reporting functions of boards, and on the role of 
auditors. This reflects the Committee’s purpose, which was to review those aspects of corporate governance specifical-

ly related to financial reporting and accountability. Our proposals do, however, seek to contribute positively to the 
promotion of good corporate governance as a whole.” 

(The Financial Aspects of Corporate Governace, 1992) 
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Resultatet af Cadbury rapporten blev, sammen med efterfølgende engelske rapporter på området2, grund-

laget for de engelske CG-anbefalinger; The Combined Code (The Committee on Corporate Governance, 

1998). I kølvandet på Cadbury og de øvrige engelske rapporter fulgte der internationalt en lang række øvri-

ge rapporter om CG – udarbejdet både af enkelte lande og internationale organisationer, såsom Danmark, 

OECD og Verdensbanken. Disse rapporter om CG resulterede ofte i anbefalinger, og dermed også i CG-

rapporteringer. På denne måde blev idéen om at skabe tillid til ledelsen gennem disse CG-rapporteringer 

mere udbredt. 

I Danmark, nedsatte forhenværende erhvervsminister Ole Stavad en komité af erhvervsfolk som skulle 

fremkomme med deres bud på god CG i Danmark. Komitéen bestod til start af forretningsmændene; Lars 

Nørby Johansen, Jørgen Lindegaard, Waldemar Schmidt og Mads Øvlisen. Der var flere potentielle 

deltagere indledningsvist, men disse fire udgjorde den komité der blev kendt som ”Nørby-udvalget”, efter 

Lars Nørby Johansen som var komitéens formand. Komitéen afsluttede deres arbejde med ”Nørby-

udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark - Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark” 

(Nørby-udvalget, 2001) d. 2. marts 2001. Denne rapport indeholdte de første danske anbefalinger om CG, 

og formålet med disse fremgik af rapporten; 

”Der er efter vores opfattelse flere formål med at udarbejde anbefalinger for god selskabsledelse, herunder at: 
• gøre det mere attraktivt at investere i danske børsnoterede selskaber og forbedre danske selskabers adgang til kapi-

tal ved at tiltrække bl.a. udenlandske investeringer. 
• inspirere danske selskaber samt deres bestyrelser og direktioner til at tackle de strategiske udfordringer, som følger af 

globaliseringen og dermed styrke selskabernes konkurrenceevne. 
• udbrede god selskabsledelse i danske selskaber ved at stimuleredebatten om Corporate Governance. 

Udover de angivne formål vil anbefalingerne forhåbentlig, ved at skabe øget tillid til selskaberne, kunne understøtte 
den ændrede danske aktiekultur, som har ført til, at stadig flere privatpersoner ejer aktier. Til dette kommer, at en øget 

fokus på selskabsledelserne og deres arbejde meget vel kan betyde, at kvaliteten af ledelsernes arbejde generelt løf-
tes.” 

(Nørby-udvalget, 2001) 

I forlængelse af denne rapport anbefalede Fondsbørsen, (NASDAQ OMX NORDIC)3 (GXG Markets)4at virk-

somhederne noteret herpå forholdte sig til disse første CG-anbefalinger, der var således ikke tale om et krav 

på daværende tidspunkt. Ligesom i mange øvrige lande stoppede udviklingen af CG-anbefalingerne dog ikke 

med udviklingen af de første anbefalinger. Overordnet set har de danske anbefalinger hele tiden været in-

spireret af eksempelvis ”The Combined Code” der udspringer fra Cadbury rapporten. Herunder vises en 

oversigt over udviklingen af anbefalingerne i Danmark fra de første i 2001 og frem. 

                                                            
2 Heriblandt kan nævnes; Hampel Report, Turnbull Report, Higgs og Smith Report, vi vil dog ikke komme yderligere ind på disse rapporter i denne afhandling. 
3 Op til 2005 hed den primære børs i Danmark Københavns Fondsbørs, herefter startede det fælles nordiske samarbejde; OMX. Københavns Fondsbørs skiftede i denne 

forbindelse navn til OMX CPH, hvilket blev ændret igen til NASDAQ OMX CPH i 2008, hvor NASDAQ opkøbte OMX. 
4 Udover Den Københavnske Fondsbørs har der siden 1998 eksisteret et andet aktiemarked i Danmark, nemlig GXG Markets(tidligere kendt som Dansk Autoriseret Mar-

kedsplads A/S (Dansk AMP)). Vi beskæftiger os ikke med dette aktiemarked i vores afhandling idet der ikke her er krav om CG-rapportering. 
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Årstal Ændring over tid i de danske CG-anbefalinger 

2001 De første anbefalinger der tager udgangspunkt i bl.a. Cadbury Report. 
2005 Der foretages her større ændringer i anbefalingerne fra 2001 

2008-1 Mindre ændringer i anbefalingerne fra 2005 i afsnittet; ”VI. Bestyrel-
sens og direktionens vederlag” 

2008-2 Mindre ændringer i anbefalingerne fra 2008-1 i afsnittene; ”III. Åben-
hed og gennemsigtighed” og ”V. Bestyrelsens sammensætning” 

2010 Der foretages her større ændringer i anbefalingerne fra 2008-2 generelt 
Tabel 1.1-1 - Ændringerne i de danske CG-anbefalinger over tid, egen udarbejdelse. 

Med ændringerne i anbefalingerne, kom der også ændringer i formålet med disse, som i forordene til 2010-

anbefalinger var blevet til; 

”Formålet med anbefalingerne er først og fremmest at øge tilliden til selskaberne gennem rettidig oplysning og gen-
nemsigtighed. Herved gøres det mere attraktivt at investere i selskaberne, hvorved kapitalomkostningerne alt andet li-

ge vil falde” 
(KGS, 2010) 

Derudover havde selve Nørby-udvalgets sammensætning, tilhørsforhold og sågar navn også ændret sig over 

tid, og kom således til at hedde; Komitéen for God Selskabsledelse, hvis formål i dag er; 

”(…) at anbefalingerne er hensigtsmæssige for disse selskaber og i overensstemmelse med dansk og EU-retlig selskabs-
lovgivning m.v., OECDs principles of Corporate Governance samt anerkendt ”best practice”. 

(Selskabsledelse, Internationalt) 

I dansk regi oversættes CG typisk til ’god selskabsledelse’ eller ’god virksomhedsledelse’, og kan forstås som 

en form for regel- og værdisæt, hvorefter et selskab bør ledes. KGS har defineret begrebet således: 

"Det system, som anvendes til at lede og kontrollere en virksomhed", dvs. som "kontrol og styring" af virksomheder 
gennem ejerskab, bestyrelsesstruktur, aflønningssystemer, selskabslovgivning m.v. 

(Selskabsledelse, Om Corporate Governance) 

I lang tid var der ingen lovregulering af CG. I stedet var det op til selskaberne selv om de ville benytte sig af 

de forskellige landes uregulerede anbefalinger, og således var det op til den enkelte ledelse, hvorvidt man 

overhovedet ønskede at rapportere omkring CG. Dette begyndte dog for alvor at ændre sig efter bl.a. En-

ron-skandalen i USA i 2001. Selvom Enron havde forholdt sig til CG i deres rapporteringer, havde dette ikke 

forhindret ledelsen i at begå besvigelser. 

I 2004 blev de første initiativer til en ændring af det 4. selskabsdirektiv (European Parliament - The 

Legislative Observatory) (EUR-Lex) taget. Dette resulterede bl.a. i en lovgivning omkring CG-rapportering, 

artikel 46a i 4. selskabsdirektiv, som resulterede i ÅRL § 107b stk. 1 litra 1-5 der blev indført i 2008. 

I Danmark startede vi forholdsvis blødt ud med reguleringen. Således har det allerede siden 2005 været et 

krav fra OMX at de danske børsnoterede selskaber skulle rapportere om deres CG efter ’Reglerne for 
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aktieudstedere’ fra OMX. Én ting er imidlertid at det var blevet lovpligtigt at rapportere om CG, mens en 

anden er, at lovpligtigheden ikke nødvendigvis minimerede risikoen for at man kunne rapporterer ét, for i 

praksis at gøre noget andet. Internationalt var Enron-skandalen et udtryk for dette, mens en anden dansk 

hændelse også indikerede dette. Vi undersøgte Roskilde Bank-krakket i efteråret 2010, hvor vi fandt flere 

eksempler på at de reelle handlinger i selskabet stod i direkte modstrid til det man positivt havde 

tilkendegivet i forhold til de danske CG-anbefalinger (Gaarde & Schubart, 2010). Vi fandt desuden 

indikationer på at Roskilde Banks CG-rapporteringer fra 2006-2007 i høj grad var plagiat år for år, hvilket 

selvfølgelig var med til at underbygge vores daværende hypotese om at ”Corporate Governance er noget 

man siger, mere end noget man gør”. Selvom der således nu er lovgivet på området, kan man stadig - i høj 

grad - rejse tvivl omkring den tillid der kan tillægges en CG-rapportering.  

I denne relation blev vi nysgerrige for at finde ud af hvorvidt at Roskilde Banks CG-rapporteringer var et en-

keltstående og uheldigt tilfælde af dårlig og/eller ligegyldig udarbejdelse af CG. En stor del af afhandlingen 

undersøger derfor også de børsnoterede selskabers CG-rapporteringer for netop hvor meget de ligner hin-

anden, og de anbefalinger de rapporterer ud fra over årene. 

I en virksomhedskontekst kan denne ligegyldighed omkring CG-rapporteringen skyldes flere ting. Dels kan 

det selvfølgelig skyldes at virksomhederne bevidst rapporterer ét, for, bag kulissen at gøre noget andet, og 

dels kan det skyldes at virksomhederne føler sig mistænkeliggjort ved at skulle forholde sig til et kodeks, der 

er blevet ’trukket ned over hovedet’ på dem på grund af andres fejltrin. Sidstnævnte kan gøre 

virksomhederne oppositionelle overfor CG-anbefalingerne, da de ikke kan se formålet med denne, og den 

dermed anses for at være ubrugelig og en byrde for virksomheden. Denne oppositionelle holdning kan bl.a. 

ses i de seneste høringssvar i forbindelse med 2010-anbefalingerne. Disse hørringssvar vidner om at der 

stadig er uenighed omkring anbefalingernes omfang og indhold - og dermed også CG-rapporteringernes 

omfang og indhold. Virksomhederne er stadig meget konkrete i forhold til at det ikke må blive en 

arbejdsbyrde der fjerne fokus fra virksomhedernes ”virkelige arbejde”, mens investorerne og 

interessenterne stadig er interesseret i at selskaberne skal give flere, og mere uddybende informationer. 

I denne relation finder vi det interessant at kigge på debatten, og undersøge hvorvidt at virksomhedernes 

oppositionelle holdninger til anbefalingerne kan retfærdiggøres. Afhandlingen vil derfor også undersøge 

anbefalingernes betydning for CG-rapporteringernes udformning nærmere. Det er dog ikke nødvendigvis 

udelukkende virksomhedernes og anbefalingernes ’skyld’ hvis der er ’problemer’ i relation til 

rapporteringerne. Afhandlingen behandler derfor også andre mulige forhold der kan have en indirekte 

indvirkning på CG-rapporteringernes udarbejdelse. 
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Dette resulterer således i følgende problemformulering: 

Hvad kan forklare udviklingen i de danske børsnoterede selskabers CG-rapportering fra 2005-2011, og hvordan kan 

udviklingen tegne sig fremover? 

Dette spørgsmål vil blive besvaret med hjælp fra følgende fire arbejdsspørgsmål; 

 Hvad ligger til grund for de danske børsnoterede selskabers CG-rapportering? 

 Hvordan har de danske børsnoterede selskabers CG-rapporteringer udviklet sig i tiden fra 2005-

2011? 

 Hvad kan forklare udviklingen i de danske børsnoterede selskabers CG-rapportering i tiden fra 2005-

2011? 

 Hvordan kan udviklingen se ud for de danske børsnoterede selskabers CG-rapporteringer 

fremadrettet? 

1.2 Situationsbeskrivelse af afhandlingens fokusområde  

Denne model har til formål at give et overblik over sammenhængen mellem de enkelte aktører og instituti-

oner indenfor afhandlingens felt, samt den indflydelse som de udøver på hinanden.  

Den første institution er den danske lovgivning, som i denne afhandling primært omhandler ÅRL § 107b stk. 

1 litra 1-5. Lovgivningen sætter således de ydre rammer for de øvrige institutioners og aktørers færden. Alle 

aktører og institutioner kan udøve indflydelse på denne ramme, undtagen KGS som fungerer som en mere 

specificeret form for lovgivning, idet denne udarbejder anbefalingerne i det danske kodeks for virksomheds-

ledelse. Til gengæld har KGS forholdsvis frie rammer til deres arbejde med anbefalingerne, idet de officielt 

er uafhængige af lovgiver. De øvrige aktører benytter sig af interesseorganisationer og andre former for lob-

byisme når de skal påvirke lovgivningen. 

I denne afhandling vil vi dog kun berøre lovgivningen som institution og dens indflydelse på de øvrige aktø-

rer, i meget mild grad. Således er dennes rolle i afhandlingen indsnævret til en tilbagetrædende rolle i afsnit 

4 og 5. I disse afsnit sætter lovgivningen således rammerne for rapporteringen om CG efter ÅRL § 107b stk. 

1 litra 1-5. 

Markedet, som er den næste institution i modellen, udgøres i denne afhandling udelukkende af NASDAQ 

OMX CPH. Denne påvirkes af lovgivningen, men også af de to aktører der benytter sig af markedet, nemlig 
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virksomhederne og regnskabsbrugerne. KGS agerer her som en form for sparringspartner i relation til CG-

rapporteringen. Omvendt udøver markedet også indflydelse på virksomhederne idet denne udsender ret-

ningslinjer for virksomhedernes notering på markedet, og kan sanktionere disse med bøder såfremt at reg-

lerne overtrædes. Såfremt at der er overensstemmelse mellem regnskabsbrugerens sanktionering af en 

virksomhed, og virksomhedens brud på en af markedets retningslinjer, vil markedet således understøtte 

regnskabsbrugerne i deres sanktioneringer af den pågældende virksomhed. Herudover fastsætter marke-

det, om end meget få, retningslinjer for regnskabsbrugernes adfærd på markedet. Endelig er markedet selv-

følgelig også i stand til at udøve indflydelse på lovgivningen. 

 
Figur 1.2-1 - Situationsbeskrivelse, afhandlingens parter imellem 

Afhandlingen vil komme til at berøre mange af de sammenspil som markedet er en del af, men som institu-

tion vil markedet primært blive behandlet i afsnit 5. Ligesom ved lovgivning vil markedets andel i afhandlin-

gen være indsnævret til kravene i relation til CG-rapporteringen – men også markedets sanktionering af 

virksomhederne på baggrund af disse CG-rapporteringer vil blive behandlet. 

Komitéen for God Selskabsledelse(KGS) er en institution der først og fremmest kan anses for at være lovgiv-

ningens ’forlængede arm’ i relation til anbefalingerne for god selskabsledelse. I relation til markedet er der 

dog mere tale om et samarbejde i mellem disse to instanser omkring anbefalingerne og disses ’håndhævel-

se’. Den egentlige indflydelse sker derimod i relationen til de børsnoterede virksomheder som er aftagerne 

  

Markedet 

Lovgivning 

Virksom-
hederne 

KGS 

  

Regnskabs-
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af de anbefalinger som KGS udarbejder. Virksomhederne kan omvendt udøve indflydelse på KGS gennem 

hørringssvar og generel debat omkring CG – og endelig kan enkeltpersoner selv indtræde som medlemmer 

af komitéen, som repræsentanter for virksomhederne. I relation til regnskabsbrugerne har disse, ligesom 

virksomhederne, mulighed for at udøve deres indflydelse gennem generel debat og hørringssvar. KGS har 

som sådan ikke behov for, eller nødvendigvis ønske om, at udøve nogen indflydelse på regnskabsbrugerne, 

men gør det alligevel gennem den generelle debat, og udarbejdelsen af anbefalingerne. Endelig skal det 

selvfølgelig understreges at medlemmerne i KGS også kan besidde ledelseserhverv i virksomhederne eller 

sidde som repræsentanter for institutionelle investorer, og dermed er en del af regnskabsbrugerne. 

KGS vil i modsætning til marked og lovgivning få en meget mere fremtrædende rolle igennem hele afhand-

lingen. Dette sker især i afsnit 4, hvor både institutionen og dens anbefalinger bliver analyseret nærmere. 

Dette skyldes selvfølgelig at CG-rapporteringerne har deres udspring i disse anbefalinger, og for at kunne si-

ge noget om udviklingen i CG-rapporteringerne, er det derfor også en god idé at kigge nærmere på udviklin-

gen i CG-anbefalingerne. I afsnit 4 er det primære fokus derfor på KGS som institution, og på forholdet KGS 

og virksomhederne imellem, med størst fokus på hvad KGS ’sender’ til virksomhederne. 

De børsnoterede virksomheder er i denne afhandling udelukkende de virksomheder der er noteret på 

NASDAQ OMX CPH. Lovgivningen, markedet og KGS opsætter alle tre retningslinjer for virksomhedernes 

ageren på markedet, og sidstnævnte udarbejder endda anbefalinger specifikt målrettet til disse virksomhe-

der. Under ’markedet’ kan regnskabsbrugernes sanktionering af virksomhederne, blive understøttet af mar-

kedet såfremt at der er brud på markedets regler. Til slut kan regnskabsbrugerne gå i dialog med virksom-

hederne, og i denne forbindelse rette mere eller mindre retmæssig kritik mod disse. Virksomhederne sup-

plerer derimod KGS med nye medlemmer, hørringssvar og generel debat om CG. Markedet og lovgivningen 

bliver derimod påvirket af mindre synlige kanaler i form af lobbyisme – selvom markedet primært bruges 

som en leverandør af en handelstjeneste for virksomhederne. Endelig udarbejder virksomhederne megen 

information for at holde regnskabsbrugerne interesserede og tilfredse, hvilket resulterer i såvel CG-

rapporteringer, som øvrigt rapporteringer og generel kommunikation. Igen er det vigtigt at huske på at virk-

somhedsdeltagerene også kan optræde som deltagere hos KGS og regnskabsbrugerne. 

Disse aktører er fokus for afhandlingen, og der kigges primært på hvad de modtager fra KGS – her tænkes 

især på anbefalingerne, samt hvad de selv sender videre til regnskabsbrugerne i form af CG-rapportering. 

Herudover undersøges det hvorledes virksomhederne sanktioneres af institutionerne ’marked’ og ’lovgiv-

ning’, som begge opstiller retningslinjer for virksomhederne. Virksomhederne og deres rapporteringer er så-

ledes ’center of attention’ i afhandlingen – og vil især blive analyseret i afsnit 3. 
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Regnskabsbrugerne udgøres i denne afhandling af en større gruppe som kan deles op i mange mindre 

grupper – overordnede vil denne afhandling dog arbejde med følgende: 

 Shareholders(Aktionærer) – denne gruppe udgøres af de mange små aktionærer der handler med 

aktier og andre værdipapirer på markedet. 

 Shareholders(Investorer) – denne gruppe udgøres af større aktionærer, institutionelle investo-

rer(såsom ATP og LD) og endelig visse investeringsfonde 

 Stakeholders – denne gruppe er nok den største og omfatter alle øvrige interessenter som en virk-

somhed har udover aktionærerne 

Lovgivningen sætter selvfølgelig begrænsninger for disse regnskabsbrugeres gøren og laden, hvilket de om-

vendt kan modarbejde gennem f.eks. lobbyisme og stemmeret. Markedet ses også her som en service, men 

denne kan, også understøtte regnskabsbrugernes eventuelle sanktionering af virksomhederne. Omvendt 

kan regnskabsbrugerne udøve indflydelse på markedet ved at sanktionere dette eller udøve lobbyisme. I re-

lation til virksomhederne modtager regnskabsbrugerne CG-rapporteringer og en masse øvrig information 

omkring virksomhedens resultater, aktiver, planer og holdninger. Omvendt kan regnskabsbrugerne sanktio-

nere virksomhederne, samt kritisere og debattere med dem om deres arbejde for på denne måde at påvirke 

dem. 

Endelig er der KGS’ og regnskabsbrugernes forhold, hvor regnskabsbrugerne modtager information om an-

befalingerne, og omvendt har mulighed for at påvirke disse og KGS gennem kontinuerlig debat omkring CG – 

samt selvfølgelig hørringssvar. Som nævnt ovenfor kan regnskabsbrugerne også være repræsenteret i både 

virksomhederne og KGS, hvilket gør det muligt for dem at udøve en indirekte indflydelse herpå. 

Vi ved ikke meget om disse aktører som aktører – hvilket selvfølgelig også skyldes at de er en meget stor og 

uhomogen gruppe – og de vil derfor primært blive behandlet i relation til det de modtager fra virksomhe-

derne i form af CG-rapportering. Afsnit 5, behandler således også denne gruppe. 

1.3 Kritisk realisme 

Videnskabsteorier er teorier om viden(skab) og hvordan dette frembringes – i forlængelse heraf indvirker 

videnskabsteorien også på den måde brugeren af en given videnskabsteori anskuer den verden der under-

søges på. Dette har således signifikant indvirkning på måden man arbejder med et givent felt, forstår det, 

behandler det – og ikke mindst dermed også i hvilken kontekst andre bør læse denne behandling. I denne 
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afhandling har vi valgt kritisk realisme da dennes grundantagelser stemmer meget godt overens med må-

den hvorpå vi selv ser verden. Vi vil i dette afsnit redegøre for denne videnskabsteori med udgangspunkt i 

vores afhandling. 

1.4.1 Kritisk realime forklaret i relation til afhandlingen 

Skemaet herunder præsenterer de mest grundlæggende begreber indenfor kritisk realisme, og vi vil, med 

udgangspunkt heri, således forklare disse begreber i relation til vores afhandling. 

Vores viden på et gi-
vet tidspunkt kaldes… 

Denne viden er… Hvilket vil sige at… 

Den transitive dimen-
sion 

Et socialt produkt 

Vidensproduktion er en menneskelig aktivitet, der fore-
går i sociale sammenhænge. Ny viden bygger videre på 
og omdanner eksisterende viden. Kritiske realister er 

epistemologiske relativister, men tror samtidig på ratio-
nel dømmekraft. 

Fejlbarlig 

Viden er aldrig sikker eller definitiv. Da viden ikke er en 
direkte refleksion af det, den omhandler, er der altid mu-
lighed for, at bestående viden erstattes af – eller udbyg-

ges med – ny viden. 

Den virkelighed, der 
på et givet tidspunkt 

eksisterer uafhængigt 
af viden om den kal-

des… 

Denne virkelighed 
er… 

Hvilket vil sige at… 

Den intransitive di-
mension 

Dyb 

Ud over (faktiske) begivenheder og (empiriske) observa-
tioner indeholder den et dybere (virkeligt) domæne, der 
ikke umiddelbart lader sig erfare. Videnskabernes vigtig-
ste rolle er at afdække strukturer og mekanismer m.m. 

på dette domæne. 

Niveaudelt 

Virkelighedens strukturer og mekanismer er hierarkisk 
delt i en række niveauer. Højere niveauer(såsom det so-

ciale) forudsætter lavere niveauer(såsom det fysiske), 
men lader sig ikke reducere til dem. 

Åben 

Fordi begivenheder er resultatet af kontingente kombi-
nationer af mange underliggende strukturer og meka-
nismer, forekommer der stort set ikke empiriske regel-

mæssigheder spontant. Derfor må videnskaben opgive at 
forudsige – og i stedet nøjes med at forklare – begiven-

heder. 

Differentieret 
Virkeligheden indeholder objekter med vidt forskellige 

kausale potentialer og tilbøjeligheder. 
Figur 1.3-1 - Kritisk realisme - grundlæggende begreber og forståelse(Buch-Hansen og Nielsen, 2005:35) 

Som det fremgår, opdeler kritisk realisme i første omgang verden i en intransitiv og en transitiv dimension. 

Denne opdeling refereres ofte til som en opdeling i væren/blivende dimension og viden/forbigående di-

mension, og kan sammenlignes med den traditionelle videnskabsteoretiske opdeling i ontologi og epistemo-
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logi5. I relation til vores afhandling er der tale om en opdeling af CG-rapporteringerne i deres helhed, og den 

viden der er skabt, og skabes, om dem. 

Den transitive dimension, der er vores viden om verden, dvs. den viden der er blevet skabt og kontinuerligt 

skabes om CG-rapporteringerne. Denne viden skal forstås som et socialt produkt og derfor også som væ-

rende fejlbarlig af natur. Dette skal forstås således at viden vi besidder på et givent tidspunkt udgøres af be-

greber, modeller, beskrivelser og teorier som vi selv skaber. Vores opfattelse af f.eks. et begreb kan ændre 

sig, og dermed ændre vores viden sig også. (Nielsen & Buch-Hansen, 2005) 

Når vores viden om CG-rapporteringerne indenfor ’rammerne’ af kritisk realisme skal forstås som fejlbarlig, 

skyldes dette bl.a. at det ikke anses for muligt for os at opfatte alt det der foregår i relation til disse rappor-

teringer – heller ikke selvom al vores opmærksomhed ville være rettet mod dette felt, jf. nedenfor om ka-

rakteristika ved den intransitive dimension. Derudover kan viden siges at være fejlbarlig da det vi mener at 

vide på et givent tidspunkt – og som måske er sandt – ikke nødvendigvis vil være det samme om et år – 

f.eks. fordi at anbefalingerne og/eller rapporteringernes udformning ændrer sig6.  

At den viden der er skabt om CG-rapporteringerne desuden skal ses som et socialt produkt, skal forstås så-

ledes at den viden og forståelse vi opnår i denne afhandling skal ses i et subjektivt lys, og i den kontekst som 

vi har indsamlet vores viden i. Denne del af den kritiske realisme rummer således henvisninger til den her-

meneutiske videnskabsteori, omend at denne ikke er ‘inkorporeret’ direkte i kritisk realisme. Det vi ser når 

vi kigger på CG-rapporteringerne er ikke CG-rapporteringerne i deres objektivitet, men derimod vores sub-

jektive fortolkning af dem. Dette skyldes dels vores mere eller mindre bevidste forudindtagede holdninger, 

men kan også tilskrives menneskets begrænsede evne til at opfange alt det der foregår i verden, enten fordi 

vi ikke kan se det på et givent tidspunkt, eller fordi vi afviser det på baggrund af andre opfattelser vi har til-

egnet os igennem tiden. 

Disse to ’betingelser’ for den viden der skabes i den kritisk realistiske tilgang, bringer os videre til det de kri-

tiske realister kalder den ontologiske fejlslutning. Denne fejlslutning opstår hvis man forudsætter at virke-

ligheden er ens viden om den. Det betyder omvendt at CG-rapporteringerne ikke kun er begrænset til den 

viden vi har om den – og i endnu mindre grad den viden der er præsenteret i denne afhandling7. Derfor er 

det vi mener at vide om disse rapporteringer ikke nødvendigvis virkeligheden, hvilket kan støttes på de to 

ovenforstående karakteristika – som kan koges ned til følgende argumentation; 

                                                            
5 Ontologi er den videnskabsteoretiske term der referer til det den pågældende videnskabsteori opfatter som videnskabens genstandsfelt, mens epistemologi er den vi-

denskabsteoretiske term for hvordan viden opnås. 
6 Et yndet naturvidenskabeligt eksempel herpå er at man f.eks. først kunne forklare atomer bedre da man fandt ud af at elektronerne eksisterede. 
7 Dette skyldes selvfølgelig at vi ikke kan omforme al vores viden til tekst i denne afhandling. 



Side 16 af 122 

 Vores tilgang til CG-rapporteringerne er subjektiv da den er præget af den kontekst vi har bevæget 

os i, der er derfor andre tilgange som kan være mindst lige så ’rigtige’ som vores, og måske endda 

mere. 

 Vi har ikke været i stand til at undersøge alle aspekter af området og der kan således være vigtige 

pointer som er ’smuttet’ for os. 

 Vores viden er forgængelig, hvis der sker nye tiltag vil vores resultater nødvendigvis ikke længere 

have relevans og/eller tyngde da denne viden vil være skabt på nogle andre vilkår. Omvendt vil re-

sultaterne heller ikke være ubrugelige da de ville kunne medvirke til at skubbe ny viden frem. 

Den Intransitive dimension, som er den virkelige verden, eller i vores afhandling; CG-rapporteringerne i de-

res helhed og objektivitet. Denne virkelighed karakteriseres af kritiske realister som; dyb, niveaudelt, åben 

og differentieret. Denne dimension indeholder med andre ord ’det’/CG-rapporteringerne som videnskaben 

har til formål at generere viden om. (Nielsen & Buch-Hansen, 2005) 

Når kritiske realister omtaler den intransitive dimension som dyb, henvises der til denne dimensions – og 

dermed CG-rapporteringernes – yderlige opdeling i tre domæner. Disse tre domæner beskrives bedst, som 

herunder, med hjælp fra et ofte benyttet eksempel som genstandsfelt, nemlig isbjerget(CG-

rapporteringerne).  

For at gøre det mere komplekst så antages det at disse tre domæner er ude af trit med hinanden, forstået 

således at der skal ske nogle ting på det dybe/virkelige domæne før at det kommer til udtryk på det faktiske 

domæne og senere igen på det empiriske domæne. Ligesom vores viden om virkeligheden/CG-

rapporteringerne er i kontinuerlig forandring, således er også virkeligheden/CG-rapporteringerne selv i kon-

tinuerlig forandring, hvor de forskellige domæner hele tiden befinder sig i forskellige stadier og bevæger sig 

i forskellige hastigheder alt efter hvad der påvirker dem på et givent tidspunkt. 
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Det empiriske domæne 

Dette domæne indeholder alt det vi kan observere og sanse umiddelbart, som dele af den virkelige verden. F.eks. ved 
vi at CG-rapporteringerne er forankret i lov og at de bliver udarbejdet og offentliggjort hvert år i forbindelse med års-
rapporterne. Vi kan desuden observere at CG-rapporteringerne læner sig op ad nogle anbefalinger som udarbejdes af 
en komite i hvilken der bl.a. sidder en række danske toperhvervsfolk. 
Ifølge kritiske realister udgør det empiriske domæne langt mindstedelen af disse tre domæner – hvilket er grunden 

 

 

til at det som oftest afbilledes som toppen af isbjerget. 

Det faktiske domæne 

Dele af dette domæne er, ligesom det empiriske, direkte 
observerbart, men dele af det vil også være delvist skjult 
for os. Således kan det godt ske at vi kan identificere de 
forskellige CG-rapporteringer udarbejdet af de enkelte 
virksomheder, men vi ved ikke nødvendigvis hvad alle er-
hvervsfolks holdning til CG-rapporteringen er. Her kan 
den offentlige debat omkring CG selvfølgelig hjælpe til, 
men vi ville stadigvæk ikke kende alles holdning. 
Pga. dette domænes halvt skjulte karakteristika, er dette 
placeret omkring vandkanten 

Det virkelige domæne 

Dette sidste domæne er den dybde der henvises til i 
skemaet ovenfor – dette domæne er virkeligheden/CG-
rapporteringerne som de(n) reelt er. Det er ikke muligt at 
observere dette direkte, men det er omvendt muligt at 
forsøge at afkode strukturen ved at undersøge de to an-
dre domæner nærmere og derved forsøge at skabe et bil-
lede af hvordan dette måtte se ud. I relation til vores af-
handling er det således ikke muligt for os at vide hvor 
meget arbejde der bliver lagt i CG-rapporteringerne, men 
ved at kigge nærmere på disse og de forhold der præger 
dem, kan man måske skabe en idé om dette. 
Dette domæne er den største del og udgør således den 
del af isbjerget der er under vand. 

Tabel 1.3-1 - Oversigt over de tre domæner i kritisk realisme, egen tilblivelse 

Netop dette denne forståelse hjælper dog også med at forstå hvorfor den intransitive dimension skal anses 

for at være niveaudelt. De tre domæner er nemlig igen inddelt i et uendeligt antal ekstra niveauer på hvilke 

forskellige mekanismer og strukturer udøver deres indvirkning på det fænomen(CG-rapporteringerne) der 

betragtes/undersøges. Et højere niveau – såsom det CG-rapporteringernes fysiske tilstedeværelse på det 

empiriske domæne – kræver selvfølgelig et sammenspil bestyrelsesmedlemmerne imellem som vi ikke har 

mulighed for at observere direkte. Selv hvis vi blev inviteret ind ville der være en social orden medlemmer-

ne imellem, som ville have indvirkning på CG-rapporteringernes udarbejdelse – og denne orden vil ikke 

nødvendigvis være styret af titler – såsom bestyrelsesformand eller næstformand. Omvendt er det ikke 

summen af de enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag der skaber CG-rapporteringen, denne er mere end 

dette, og kan således derfor ikke reduceres hertil. Denne tanke om en form for synergieffekt kaldes indenfor 

kritisk realisme for emergens, og henviser til den pludselige opståen af ’noget’ fra tilsyneladende ingenting. 
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Dette bringer os videre til den næste karakteristika i rækken, nemlig åbenhed. Det at virkeligheden skal iagt-

tages som en del af et åbent system hvor det aldrig er helt sikkert hvad det helt præcist er der udøver ind-

flydelse på det man forsøger at observere og som måske manifesterer sig i noget vi rent faktisk kan observe-

re8, er et af de grundlæggende træk ved kritisk realisme. Dette betyder også at kritiske realister benægter 

muligheden for f.eks. at afskærme CG-rapporteringerne fra den virkelighed de befinder sig i og undersøge 

dem i et ’isoleret laboratorieforsøg’. Sammensat med karakteristika som f.eks. at virkeligheden kun er del-

vist observerbar, betyder dette at det bliver mildest talt umuligt for nogen at sige noget om fremtiden. 

Dermed må man ’nøjes’ med at forklare de sammenhænge, underliggende strukturer og mekanismer der 

skaber CG-rapporteringerne i deres nuværende form. 

Den sidste karakteristika ved den intransitive dimension er at denne er differentieret. For at forstå denne 

karakteristika, må man først forstå at det er CG-rapporteringernes struktur, der skaber denne. Kritiske reali-

ster taler om et objekts, en CG-rapporterings, kausale potentiale – som er evnen til at gøre bestemte ting 

såsom at informere om en virksomheds CG – og dens tilbøjeligheder – som er dens modtagelighed overfor 

bestemte påvirkninger og dermed muligheden for at en evne/det kausale potentiale rent faktisk udløses 

(Nielsen & Buch-Hansen, 2005). Da det ikke er alle objekter der har det samme kausale potentiale og/eller 

de samme tilbøjeligheder er der tale om en differentieret virkelighed. Dette betyder også at det der skaber 

CG-rapporteringerne, kun kan observeres indirekte som en potentiel indvirkning.  

Den empiriske fejlslutning opstår når man tager for givet at det man kan se er virkeligheden. Denne fejl-

slutning er således især en kritik rettet mod den positivistiske videnskabsteoris måde at skabe viden på. 

De kritiske realister prioriterer den intransitive dimension, dvs. den virkelige verden(ontologien), over den 

transitive, dvs. menneskets viden om verden(epistemologien). Grunden hertil er ganske enkelt at det – som 

i mange andre videnskabsteorier - anses for at være videnskabens fornemmeste opgave at komme så tæt på 

virkeligheden som muligt. I denne afhandling ønsker vi således at skabe/afdække viden om de danske børs-

noterede selskabers CG-rapporteringer, og hvilke ting der evt. kan forklare deres nuværende ’status’. 

1.4.2 Den praktiske brug af kritisk realisme i afhandlingen 

Udover denne beskrivelse af hvordan de kritisk realistiske grundbegreber skal tolkes i relation til vores af-

handlings undersøgelsesfelt og resultater, vil kritisk realisme blive brugt ad hoc igennem afhandlingen. Såle-

                                                            
8 Disse strukturer og mekanismer der skaber CG-rapporteringerne kan lige såvel være internt boende i det man observerer – som f.eks. bestyrelsesmedlemmernes eget 

ønske om at arbejde med CG – som det kan skyldes eksterne påvirkninger – som f.eks. lovkravet om CG og NASDAQ OMX CPHs håndhævelse heraf. 
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des vil vi behandle videnskabsteoretiske problemstillinger efterhånden som vi identificerer dem i afhandlin-

gen. 

Kritisk realisme har dog også været behjælpelig på anden måde i afhandlingen. Som nævnt fylder ontologi-

en meget i kritisk realisme, og ved at undersøge dennes karakteristika/natur finder man frem til hvilken me-

tode der passer bedst til afdækningen af dette. Det er således CG-rapporteringernes natur, der bestemmer 

hvilken metode der skal bruges til at undersøge dem. Da vi er interesserede i at undersøge hvilken udvikling 

alle disse virksomheders CG-rapporteringer er undergået i den lovpligtige periode, er det i første omgang en 

kvantitativ analyse med kvalitative aspekter af deres indhold der ’kræves’. Dernæst er vi interesseret i at 

undersøge årsagerne til denne udvikling nærmere, hvilket vi gør på et mere kvalitativt orienteret niveau. Vo-

res udgangspunkt for disse undersøgelser er en række (subjektivt normative) hypoteser der har deres ud-

spring i regnskabslovgivningen og udviklingen. 

Som det fremgår, er det i kritisk realisme, næsten pr. definition, ikke er muligt at lave den samme undersø-

gelse to gange, da det der undersøges er i konstant forandring udsat for alverdens strukturer og mekanis-

mer – sagt populært så er det altså ikke muligt at ”bade i den samme flod to gange” (Jespersen, 2004). Af 

samme årsag opstår behovet for at beskrive den kontekst som forskningsfeltet indgår i. Dette har vi forsøgt 

at gøre ovenfor i afsnit 1.2 ved at beskrive de institutioner og aktører vi har set repræsenteret på det empi-

riske domæne. Denne gennemgang indeholder også afgrænsninger for afhandlingens undersøgelse. Dette 

skal ikke tolkes som om at vi ’lukker’ systemet, men derimod som at vi sætter nogle ydre grænser for hvad vi 

rent faktisk mener at vi kan sige noget om. 

Kritisk realisme arbejder som sådan ikke med sande påstande, da kontinuerligheden og åbenheden i verden 

gør at der altid vil kunne komme en ny påstand hvis gyldighed har/kan have større værdi i og med at forsk-

ningsfeltet har/kan have ændret sig. Konkret for vores afhandling betyder dette at vores konklusion ikke har 

til formål at forudsige hvad der kommer til at ske fremadrettet indenfor feltet, men derimod skal læses som 

en beskrivelse af et rapporteringsområde, hvor der er plads til forbedringer, og hvad vi anser disse forbed-

ringer for at være.  
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2. Det teoretiske grundlag for CG-
rapporteringernes udvikling 

Dette afsnit har i første omgang til formål at klarlægge de lovkrav der gælder for CG-rapporteringerne. Dette 

gøres dels for at forstå hvordan CG-rapporteringerne adskiller sig fra de øvrige rapporteringer som de dan-

ske børsnoterede selskaber er underlagt, og dels for at identificere de områder som evt. vil spille en rolle i 

relation til deres udvikling. Udover denne klarlægning af lovkrav, vil afsnittet også beskæftige sig med udvik-

lingen af en rapporteringsform, i henhold til institutionalisering og legitimitet. 

Til sidst i afsnittet vil der blive opsat tre hypoteser der opsummerer nogle af de forventninger disse lovkrav 

og teorier har givet til den udvikling CG-rapporteringerne har gennemgået i perioden 2005-2011.  

2.1 De grundlæggende lovmæssige krav for finansielle og ikke-finansielle 

rapporteringer 

CG-rapporteringerne tilhører gruppen af ikke-finansielle rapporteringer, som sammen med de finansielle 

rapporteringer udgør de overordnede rapporteringstyper en selskab kan producere. Den mest synlige 

forskel på henholdsvis finansielle - typisk resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen - og de 

ikke-finansielle rapporteringer - såsom ledelsesberetningen, Corporate Social Responsibility 

rapporteringerne9 og CG-rapporteringen - er selvfølgelig at de finansielle primært beskæftiger sig med tal, 

mens de ikke-finansielle rapporteringer primært beskæftiger sig med ord.  

De finansielle rapporteringer er f.eks. opsat som talopgørelser i fastsatte skemaer, reguleret af en lang 

række kvalitetskrav og bestemmelser omkring indregning og måling. Dette er alt sammen med til at gøre de 

forskellige selskabers finansielle rapporteringer lettere at sammenligne. Det samme kan dog ikke siges om 

de ikke-finansielle rapporteringer, hvor ordene i stedet tager magten og dermed i højere grad er med til at 

differentiere selskaberne fra hinanden. Denne forskel skyldes evt. at regnskabsteorien har udviklet bedre 

procedurer for at ’tælle’ resultater og beholdning end for at ’måle’ et selskabs indvirkning på det 

omkringliggende samfund, eller effekten af de enkelte selskabers ledelse. På trods af de finansielle og ikke-

finansielle rapporteringers forskellighed, skal de dog begge leve op til mange af de samme principper fastsat 

i ÅRL.  

                                                            
9 Dette er også kendt som rapporteringer om en selskabs samfundsansvar, men vil fremover i denne afhandling blive benævnt CSR eller CSR-rapportering. 
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Oversigten til højre viser de forskellige niveauer, som 

IASBs begrebsramme bygger på, og som ÅRL derfor og-

så bygger på. En finansiel rapportering skal gennemgå 

alle fem niveauer, mens de ikke-finansielle rapporterin-

ger kun skal gennemgå de første to niveauer. Derud-

over lemper ÅRL § 14 desuden for de kvalitetskrav der 

stilles til de ikke-finansielle rapporteringer;  

§ 14. Supplerende beretninger om f.eks. virksomhedens so-
ciale ansvar, viden og medarbejderforhold, miljøforhold samt 
etiske målsætning og opfølgning herpå skal give en retvisen-
de redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkend-
te retningslinjer for sådanne beretninger. De skal opfylde kva-
litetskravene i § 12, stk. 3, og med de lempelser, der følger af 
forholdets natur, de grundlæggende forudsætninger i § 13, 

stk. 1 og 2. 
Stk. 2. Af de supplerende beretninger skal fremgå de metoder 

og målegrundlag, efter hvilke beretningerne er udarbejdet. 
(Retsinformation) 

2.1.1 Rapporteringernes målgruppe 

Denne lempelse fjerner dog ikke det første der skal tages stilling til i enhver form for rapportering, nemlig 

hvem er regnskabsbrugeren, og hvad er deres informationsbehov. Ifølge ÅRL § 12 stk. 2, er det stakeholders 

der er den primære regnskabsbruger. Dette står i kontrast til IASBs begrebsramme, der udpeger sharehol-

der, som den primære regnskabsbruger. Vi vil diskutere disse to regnskabsbruger i relation til CG-

rapporteringen i 5.1 CG-rapporteringerne benyttes ikke af regnskabsbrugerne. 

Grunden til at man i første omgang differentierer mellem de forskellige former for regnskabsbrugere er at 

der eksisterer hvad man kan kalde heterogene informationsbehov. Disse forskellige informationsbehov kan 

dels skyldes at de forskellige regnskabsbrugere interesserer sig for forskellige ting, og dels at de forskellige 

regnskabsbrugere kan have forskellig grader af regnskabsmæssig ekspertise/forståelse. En interessent med 

høj regnskabsmæssig ekspertise vil således efterspørge mere detaljerede oplysninger end den let forståelige 

overbliksinformation som interessenten med lav regnskabsmæssig ekspertise vil have behov for, for at kun-

ne skabe sig en forståelse for selskabet. Ligeledes vil nogle regnskabsbrugere i større omfang efterspørge 

nogle former for information, mens andre vil efterspørge nogle andre. Hvordan informationsbehovene ad-

skiller sig fra hinanden illustreres ved hjælp af figurerne herunder (Elling, 2009).  

Regnskabsbrugernes informa-
tionsbehov 

Kvalitative egenskaber 

Definition af elementer 
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Figur 2.1-1 - Niveauerne i den regnskabelige begrebsramme (Elling, 2009) 



Side 22 af 122 

 
Figur 2.1-2 - Interessenternes heterogene informationsbehov (Elling, 2009) 

Figuren skal aflæses sådan at hver cirkel repræsenterer en given regnskabsbrugers interessefelt. Som det 

fremgår af figurerne overlapper de enkelte regnskabsbrugers interesser hinanden i større eller mindre grad. 

Dette er dog ikke et statisk billede af forskellige selskabers interessenters sammenspil, tværtimod kan et 

selskab have alle disse, både over tid, efterhånden som regnskabsbrugernes interessere ændrer sig, og på 

samme tid alt efter hvilken situation det drejer sig om. Det er således heller ikke utænkeligt at man vil 

kunne se regnskabsbrugere som adskiller sig fuldkomment fra de øvrige – jf. diagram C. Såfremt at man 

ønsker at være succesfuld i sin rapportering, er det således vigtigt at man identificerer regnskabsbrugeren 

og dennes interesser, for på denne måde at opnå succes ved at kommunikere til den påtænkte 

regnskabsbruger og ikke henover hovedet på denne.  

2.1.2 Tærskelværdier, fundamentale egenskaber og supplerende egenskaber 

Når der således er taget stilling til regnskabsbrugernes informationsbehov, er det lettere at bestemme sig 

for hvilke informationer der vil kunne klare sig igennem de to tærskelværdier der følger. Kan informationen 

ikke leve op til disse to tærskelværdier, anse det ikke for hensigtsmæssigt at inkludere informationen. Dette 

skyldes at de to tærskelværdier – henholdsvis; væsentlighed og nytte større end omkostninger – bruges til 

at sikre at regnskabsbrugerne ikke drukner i (irrelevant) information, som i sidste ende kan føre til at de 

træffer dårlige beslutninger i relation til selskabet. De tærskelværdier gør dette i et samarbejde der i første 

omgang tager udgangspunkt i hvilke informationer der kan siges at være væsentlige for selskabets regn-

skabsbrugere. Væsentlighed er selvfølgelig relativ til selskabets situation10, hvilket b.la. betyder at en infor-

mation i sig selv kan være uvæsentlig, men at den i sammenhæng med andre informationer kan være eks-

tremt væsentlig og af denne årsag skal medtages. Uanset en informations væsentlighed, skal denne dog 

overvejes i relation til omkostningerne ved indsamlingen af denne i relation til nytten for regnskabsbruge-

ren. Dette bringer os videre til kriteriet om ’nytte over omkostninger’, som ganske enkelt tager udgangs-

                                                            
10 Hvad der kan siges at være væsentligt i en Large Cap selskab er således meget vel forskelligt for hvad der kan siges at være væsentligt i en Small Cap selskab. 
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punkt i, at den nytte som brugerne opnår ved informationen, skal være større end den omkostning det er 

for selskabet at indfange informationen.  

 
Figur 2.1-3 - Fundamentale og supplerende egenskaber (Elling, 2009) 

Når informationen har ’klaret sig igennem’ tærskelværdierne, skal man sikre sig at den kan leve op til de 

fundamentale egenskaber. Disse egenskaber er relevans og troværdig repræsentation, mens de øvrige der 

nævnes under disse, er egenskaber som informationen skal besidde for at kunne kategoriseres som væren-

de henholdsvis relevant og troværdig. Besidder informationen ikke disse egenskaber, skaber den ikke nytte-

værdi hos regnskabsbrugerne. Nytteværdi skabes ud fra en konstant afvejning mellem de to egenskaber; re-

levans og troværdighed. Således bringer relevant information, der også er troværdig, og troværdig informa-

tion, der kan siges at være relevant, til gengæld stor nytteværdi til regnskabsbrugerne (Elling, 2009).  

Den sidste række i ”Figur 2.1-3 - Fundamentale og supplerende egenskaber” udgøres af de supplerende 

egenskaber. Dette er kvalitative egenskaber, som kan hjælpe regnskabsudarbejderen med at adskille den 

mere nyttige information fra den mindre nyttige, og dermed øge rapporteringens samlede beslutningsnytte 

for regnskabsbrugeren (Elling, 2009). 

Under de fem niveauer i Figur 2.1-3 ligger en række grundlæggende forudsætninger for de rapporteringer 

der skal følge denne rapporteringsramme. ÅRL § 13 fastsætter ni grundlæggende forudsætninger, hvoraf 

nogle af dem allerede er præsenteret i Figur 2.1-3.  
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Fundamentale og supplerende egenskaber i forhold til ÅRL § 13 

Klarhed Denne forudsætning er en del af den supplerende egen-
skab forståelighed i Figur 2.1-3 

Substans Denne forudsætning er et synonym for troværdig repræ-
sentation i Figur 2.1-3 

Væsentlighed Denne forudsætning er en af de to tærskelværdier i Figur 
2.1-3 

Neutralitet Denne forudsætning er en af de fundamentale egenska-
ber som skaber troværdig repræsentation i Figur 2.1-3 

Konsistens Denne forudsætning er en del af underpunktet sammen-
lignelighed. 

Kontinuitet Også denne forudsætning er en del af underpunktet 
sammenlignelighed i Figur 2.1-3. 

Tabel 2.1-1 - De fundamentale og supplerende egenskaber i forhold til ÅRL § 13 (Elling, 2009) 

De sidste tre grundlæggende forudsætninger, opsat i ÅRL § 13, er ’going concern’, som er princippet om at 

selskabernes skal rapportere ud fra et princip om fortsat drift, periodisering, som er princippet om at det 

kun er de hændelser der er sket i den pågældende periode der skal medtages, og endelig bruttoprincippet, 

som siger at de enkelte transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes og måles hver for sig 

og således altså ikke må modregnes med hinanden (Elling, 2009). 

Når de kvalitative egenskaber og grundlæggende forudsætninger er på plads, vil de finansielle rapporterin-

ger arbejde videre med niveauerne 2-5 i Figur 2.1-1. Dette er dog ikke muligt i relation til de ikke-finansielle 

rapporteringer idet disse ikke er lige så institutionaliseret som de finansielle rapporteringer. I stedet funde-

rer de ikke-finansielle rapporteringer sig altså primært på bestemmelserne fastsat på niveau 1-2 i Figur 

2.1-1, samt de grundlæggende forudsætninger med de påkrævede lempelser som følge af ÅRL § 14. Udover 

CG-rapporteringerne er CSR-rapporteringen og ledelsesberetningen eksempler på to andre ikke-finansielle 

rapporteringer, som de danske børsnoterede selskaber er underlagt11. Selvom disse tre rapporteringer skal 

leve op til de samme bestemmelser vi netop har redegjort for, gælder der dog alligevel helt andre lovmæs-

sige krav til selve indholdet af disse tre ikke-finansielle rapporteringer. 

2.2 De lovmæssige krav til CG-rapporteringerne 

CG-rapporteringerne er reguleret to steder, nemlig i ÅRL siden 2008 og i NASDAQ OMX CPHs regler for 

aktieudstedelse allerede siden 2005 – dvs. tre år før det reelle lovkrav i ÅRL. Bestemmelserne i ÅRL er dog 

de mest grundlæggende og lyder som følgende12; 

                                                            
11 ÅRL § 99a fastsætter således bestemmelserne for de børsnoterede virksomheders rapportering om deres samfundsansvar, også kaldet Corporate Social Responsibility 

eller CSR, mens § 99 i samme lov er et krav om virksomhedernes udarbejdelse af en ledelsesberetning. 
12 Dette er en forkortet version af ÅRL § 107b idet den kun gengiver den del af paragraffen som vi beskæftiger os med i afhandlingen, dvs. ÅRL § 107b stk. 1 litra 1-5. 



Side 25 af 122 

”§ 107 b. En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal 
medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter følgende: 

1) Oplysning om, hvorvidt virksomheden er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse, med henvisning til den ko-
deks, virksomheden i givet fald er omfattet af. 

2) Angivelse af, hvor den i nr. 1 omhandlede kodeks er offentligt tilgængelig. 
3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr. 1 omhandlede kodeks virksomheden fraviger, og grundene hertil, hvis virk-

somheden har besluttet at fravige dele af kodeksen. 
4) Angivelse af grundene til, at virksomheden ikke anvender den i nr. 1 omhandlede kodeks, hvis virksomheden har be-

sluttet ikke at anvende kodeksen. 
5) Henvisning til eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som virksomheden har besluttet at anvende i til-
læg til eller i stedet for den i nr. 1 omhandlede kodeks, eller som virksomheden frivilligt anvender, med angivelse af til-

svarende oplysninger som de i nr. 2 og 3 anførte.” 
(Retsinformation) med egne fremhævelser 

Denne ”redegørelse for virksomhedsledelse”, som CG-rapporteringerne er, kan – ligesom CSR-

rapporteringen - placeres tre steder, nemlig i selve ledelsesberetningen, på selskabets hjemmeside eller 

som en supplerende beretning uden for ledelsesberetningen i årsrapporten (Retsinformation, BEK nr 761 af 

20/07/2009). Ledelsesberetningen placeres til gengæld i årsrapporten. Periodiseringsbegrebet fastsætter at 

denne redegørelse skal udarbejdes en gang årligt, men intet lovkrav eller forarbejde fastsætter nogle krav 

angående en løbende opdatering af CG, hvis nu at selskabets ledelse midt i året ændrer sig af forskellige år-

sager. Det der kommer tættest på er den del af forarbejdet der påpeger at selskaberne skal være opmærk-

somme på ikke at ”oversvømme markedet” med information. 

I de følgende underafsnit vil de fremhævede dele af loven blive behandlet mere dybdegående og til slut vil 

en række yderligere reguleringer af CG-rapporteringerne blive behandlet. 

2.2.1 Selskaber der er underlagt udarbejdelsen af CG-rapporteringerne 

Som det fremgår af lovteksten ovenfor er det udelukkende ”virksomhed(er), som har værdipapirer optaget 

til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land” der er underlagt denne paragraf. Dette skyldes, ifølge 

forarbejdet til loven, at det kun er de noterede selskaber som forsøger at tiltrække ekstern kapital, og at CG-

rapporteringen ville være for stor en byrde at ligge på de ikke-noterede selskaber.   

Dette giver imidlertid ikke nødvendigvis mening idet der eksisterer mange større danske ikke-noterede 

selskaber, hvor det ville virke mindre byrdefuldt at rapportere om CG end for nogle af de selskaber som er 

noteret i f.eks. Small Cap. Dette skal dog ses i den sammenhæng at sådanne selskaber – som f.eks. Lego, 

Jysk og Grundfos (Grundfos) – alle er familieejede og således ikke henter deres eksterne kapital på 

børsmarkedet (Business.dk). Dette er dog ikke ensbetydende med at der slet ikke er shareholders, eller at 

disse eller andre stakeholders ikke kunne være interesseret i at disse selskaber udarbejdede en CG-

rapportering. Netop i familieejede selskaber må man forvente at mindre aktionærer ville være i risikozonen 
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for ikke at få udbetalt dividende, idet de har begrænset mulighed for at udøve deres indflydelse eller 

udskifte familien som oftest sidder tungt på selskabets aktier og derfor også på selskabernes ledelsesposter. 

Argumentationen for at det udelukkende er interessant at diskutere CG-rapporteringernes relevans for 

børsnoterede selskaber som følge af størrelse og indhentning at ekstern kapital, forekommer paradoksalt 

idet problemstillingen omkring storaktionærers udnyttelse af en selskabs ressourcer på bekostning af 

minoritetsaktionærerne også er et problem i ikke-noterede selskabers ejerkreds. Netop diskussionen 

omkring selskabets størrelse kan være årsagen til markedspladsen GXG Markets, hvor mellemstore danske 

selskabers aktier handles, har valgt – modsat NASDAQ OMX CPH - ikke at pålægge selskaberne der handles 

her et bestemt kodeks for selskabsledelse. 

CSR og ledelsesberetningen er to andre eksempler på ikke-finansielle rapporteringer som børsnoterede sel-

skaber er underlagt. CG adskiller sig dog også fra disse to rapporteringer på en række forskellige måder, 

f.eks. er det ikke kun børsnoterede selskaber der skal udarbejde en ledelsesberetning og rapportere om de-

res CSR-politik, men også selskaber i regnskabsklasse C og derover. Dog kan selskaber i regnskabsklasse B 

også blive pålagt at udarbejde en ledelsesberetning såfremt der er sket væsentlige ændringer i selskabets 

aktiviteter og økonomiske forhold – jf. ÅRL §§ 22, 77-78. 

2.2.2 Kodeks for virksomhedsledelse 

To af fremhævelserne i lovteksten omhandler et såkaldt ”kodeks for virksomhedsledelse”, og henviser 

således til en meget central del af CG-rapporteringerne. Der henvises ikke til noget specifikt kodeks direkte i 

loven, men NASDAQ OMX CPHs regler for aktieudstedelse har siden 2005 – dvs. tre år før det reelle lovkrav - 

indeholdt bestemmelser om en CG-rapportering i selskabernes årsrapport ud fra de nationale regler. I 

skrivende stund er disse bestemmelser formuleret som følger; 

”2.5 Corporate Governance 
Selskabet skal i overensstemmelse med lokal praksis offentliggøre sin stillingtagen til de corporate governance-regler, 

som gælder inden for det retssystem, hvor selskabet har hjemsted. Hvis der ikke er opstillet corporate governance-
regler i selskabets hjemland, skal selskabet anvende de corporate governance-regler, som gælder på børsen. For de 

corporate governance-regler (anbefalingerne for god selskabsledelse), som gælder for selskaber optaget til handel på 
børsen, se også pkt. 4.3. 

(…) 
4.3 Anbefalinger for god selskabsledelse 

Danske selskaber skal give en redegørelse for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Selskabsledelse ud-
arbejdede anbefalinger for god selskabsledelse fra april 2010. (…) 

Reglen retter sig alene til selskaber med hjemsted i Danmark. Udenlandske selskaber optaget til handel på børsen kan 
være omfattet af et andet sæt af anbefalinger. Hvor udenlandske selskaber ikke er omfattet af et andet regelsæt anbe-
fales det, at selskabet giver en redegørelse for selskabsledelse under anvendelse af de danske anbefalinger, evt. i tilpas-
set form, eller i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder. De forhold, som anbefalingerne omfatter, 
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er i et vist omfang reguleret i de informationsforpligtelser, som selskaber optaget til handel i øvrigt er underlagt. Anbe-
falingerne må generelt ses som et supplement hertil. Anbefalingerne må i øvrigt også ses i forhold til de regler, der fin-

des i selskabslovgivningen og i regnskabslovgivningen” 
NASDAQ OMX CPH ’regler for aktieudstedere’13 (NASDAQ OMX CPH) 

Som det fremgår af NASDAQ OMX CPHs bestemmelser er det altså Komitéen for God Selskabsledelses anbe-

falinger, som selskabernes skal udarbejde deres CG-rapporteringer på grundlag af. Disse anbefalinger har al-

lerede fra første færd været meget inspireret af den internationale udvikling indenfor området, og det er så-

ledes også den engelske Cadbury rapports definition af CG der er med til at sætte den ydre ramme for hvad 

der skal indgå i CG-rapporteringerne i Danmark.  

”De mål, et selskab styres efter, og de overordnede principper og strukturer, der regulerer samspillet mellem ledelses-
organerne i selskabet, ejerne samt andre, der direkte berøres af selskabets dispositioner og virksomhed (her kollektivt 

benævnt selskabets ”interessenter”). Interessenter omfatter bl.a. medarbejdere, kreditorer, leverandører, kunder og lo-
kalsamfund.” 

(Nørby-udvalget, 2001) 

Denne definition er dog ret bred, og de enkelte anbefalinger kan derfor i større omfang bruges til at ’be-

stemme’ indholdet af CG-rapporteringerne. Det er dog ikke kun definitionen på CG der er hentet fra udlan-

det, også de oprindelige anbefalinger fra 2001 er, som det fremgår i Nørby-rapporten, inspireret af uden-

landske kodeks. På trods af at anbefalingerne officielt er blevet ændret fire gange siden 2001, er det dog ik-

ke de store ændringer der er sket henover tiden, idet især de to ændringer i 2008 mere havde karakter af 

sproglige småjusteringer end reelle ændringer. Derimod var de ændringer der blev lavet i 2005-

anbefalingerne i forhold til 2001-anbefalingerne en opblødning, mens der med 2010-anbefalingerne be-

gyndte at komme mere fokus selskabernes reelle rapportering.  

Efter ordlyden i ÅRL § 107b stk. 1 litra 1, 4-5, at dømme lader det dog ikke til at selskaberne er tvunget til at 

vælge KGS’ anbefalinger idet litra 5 fastslår at selskabet i dens CG-rapportering kan henvise, ”til eventuelle 

andre kodekser for virksomhedsledelse, som virksomheden har besluttet at anvende i tillæg til eller i stedet 

for den i nr. 1 omhandlede kodeks, eller som virksomheden frivilligt anvender, med angivelse af tilsvarende 

oplysninger som de i nr. 2 og 3 anførte”. Danish Venture Capital and Private Equity Association(DVCA), som 

er det eneste andet kodeks for god selskabsledelse i Danmark vi har haft held med at lokalisere, henvender 

sig til kapitalfonde, og er således derfor heller ikke relevant for alle selskaber noteret på NASDAQ OMX CPH. 

Det samme gælder for Finansrådets ”Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder”, som dog også 

’bare’ er supplerende anbefalinger til KGS’ anbefalinger om selskabsledelse i banker, sparekasser og 

andelskasser14. Selvom valget for de danske selskaber således forekommer forholdsvist ”let”, idet KGS’ 

                                                            
13 De danske børsnoterede selskaber skal rapportere efter KGSs anbefalinger, mens selskaber der har større tilknytning til andre lande kan vælge disse landes kodeks i 

stedet for. Denne afhandling beskæftiger sig som bekendt med de førstnævnte. 
14 Afhandlingen vil ikke beskæftige sig videre med disse anbefalinger eftersom langt de fleste selskaber på NASDAQ OMX CPH kun forholder sig til KGSs anbefalinger. Dis-
se kodekser er derfor blot nævnt som andre eksempler på kodeks i DK. 
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anbefalinger allerede er valgt for dem af NASDAQ OMX CPH, forhindrer dette dog ikke umiddelbart 

selskaberne i at inddrage yderligere potentielt relevante anbefalinger – jf. ÅRL § 107b stk. 1 litra 5. Uden at 

vi har kunnet finde nogen indikationer på dette, udover i NASDAQ OMX CPH’ regler for aktieudstedere, er 

det dog tænkeligt at NASDAQ OMX CPH holder på at det skal være KGS’ anbefalinger selskaberne forholder 

sig til. 

Ledelsesberetningen adskiller sig fra CG-rapporteringen ved i større omfang at bistå regnskabsbrugeren i 

forståelsen af de finansielle dele af årsrapporten. I ledelsesberetningen skal ledelsen ifølge ÅRL § 99 pri-

mært beskrive den fremtidige og hidtidige udvikling i selskabernes aktiviteter og økonomiske forhold samt 

usikkerheder og usædvanlige forhold ved indregning og måling 15. Dette giver regnskabsbruger forudsætnin-

gerne for at kunne se ’om bag’ tallene og forstå selskabets udvikling. Til at støtte op omkring udarbejdelsen 

af ledelsesberetningens udarbejdelse, har IFRS i december 2010 offentliggjort et udkast til en ny standard 

om Management Commentary, som er den engelske betegnelse for ledelsesberetningen.  

CSR-rapporteringen, som reguleres i ÅRL § 99 a, skal ligesom CG-rapporteringen redegøre for sit rapporte-

ringsområde. CSR omhandler selskabets samfundsansvar, og kan således siges at være en hel rapportering 

der bygger videre på ledelsesberetningens § 99 stk. 1 litra 9 og stk. 2, der omhandler en beskrivelse af ” abe．på-

virkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader her-

på”. CSR-rapporteringen skal ifølge ÅRL § 99a stk. 2 indeholde oplysninger om; 

1) Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for 
samfundsansvar, som virksomheden anvender. 

2) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller 
procedurer herfor. 

3) Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomheden arbejde med samfundsansvar i regn-
skabsåret, samt ens eventuelle forventninger til arbejdet fremover. 

(Retsinformation) 

I relation til CSR-rapporteringerne er der ikke nogle nationale anbefalinger på samme måde som ved CG, og 

selskaberne har derfor mulighed for nøjes med at rapportere at de ikke har nogen politikker for CSR, hvilket 

dog næppe vil være en særlig god idé i relation til selskabets legitimitet. Alligevel lader det dog til at der er 

opstået en form for best practice omkring CSR-rapporteringerne, der tager udgangspunkt i selskabets 

værdikæde. Med udgangspunkt i værdikæden rapporterer selskaberne således om hvordan de søger at leve 

op til deres samfundsansvar. På denne måde relaterer CSR-rapporteringen sig i større omfang til den enkelte 

selskabs omgivelser og situation, hvilket er med til at øge forståelsen hos regnskabsbrugerne. CSR-

rapporteringerne arbejder således meget tydeligt ud fra devisen at 'one size does not fit all'. 

                                                            
15 Derudover åbner ledelsesberetningen op for at der kan redegøres for virksomhedens vidensressourcer, risici, eksternaliteter, forskning og udvikling, udenlandske filialer, 
miljø og personaleforhold 
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Udover denne best practice tilgang, er der til udarbejdelsen af CSR-rapporteringerne udarbejdet en lang 

række bud på måder at gribe en selskabs CSR- rapportering an på - GRI G3; Global Reporting Initiative 316 og 

AA1000APS; Accountability Principles Standard 200817 er eksempler herpå. Det er også lykkedes os at iden-

tificere en begrebsramme til rapportering om CG, nemlig ICGN - Statement and Guidance on Non-financial 

Business Reporting18, desværre er denne ikke helt lige så brugbar som f.eks. AA 1000 og GRI 3, idet den ude-

lukkende behandler en række kvalitetskrav som CG-rapporteringen allerede er omfattet af.  

2.2.3 Følg-eller-forklar-princippet 

Den sidste fremhævning i lovteksten, er den der omhandler selskabernes forpligtelse til at angive ”hvilke de-

le af den i nr. 1 omhandlede kodeks virksomheden fraviger, og grundene hertil, hvis virksomheden har be-

sluttet at fravige dele af kodeksen”. Dette omtales populært som ’følg-eller-forklar’-princippet. 

”4.3 Anbefalinger for god selskabsledelse (…) 
Selskaberne skal anvende ”følg eller forklar”-princippet ved udarbejdelsen af redegørelsen. (…) ”Følg eller forklar”-
princippet indebærer, at selskaberne enten skal følge anbefalingerne for god selskabsledelse eller forklare, hvorfor an-
befalingerne, helt eller delvist, ikke følges. Med indarbejdelsen af anbefalingerne i disse regler, er det ikke lagt til grund, 
at en efterlevelse af anbefalingerne skal være udgangspunktet for det enkelte selskab. Gennemsigtighed omkring sel-
skabernes ledelsesstruktur er det bærende element. ”Følg eller forklar”-princippet lægger op til, at det må bero på det 
enkelte selskabs egne forhold, i hvilket omfang anbefalingerne følges, eller hvorvidt dette ikke er hensigtsmæssigt eller 
ønskeligt. Selskaberne skal konkret forholde sig til hver af anbefalingerne. Dette indebærer, at selskaberne skal angive, 
hvilke anbefalinger der ikke følges, at de skal oplyse grunden hertil, samt - hvor relevant - angive hvorledes selskabet 
har indrettet sig i stedet. ”Følg eller forklar”-princippet kan efterleves i beretningsform eller under anvendelse af et 
skema.(…)” 

(NASDAQ OMX CPH) 

Grundtanken med rapportering ud fra dette princip er at ledelsen, ved at forholde sig konkret til en række 

anbefalinger, fortæller historien om deres måde at lede virksomheden på, i relation til de specifikke områ-

der som anbefalingerne behandler.  Dette har den rent praktiske betydning, at virksomhederne ud fra hver 

enkelt anbefaling i KGS’ kodeks skal angive hvorvidt at den følger anbefalingen eller ej. Virksomhederne er 

ikke tvunget til at angive noget udover at de følger den pågældende anbefaling19, men såfremt at en anbefa-

ling ikke følges, skal det forklares. Nøjagtigt hvad der anses for at være en dækkende forklaring for at en 

virksomhed enten ikke at benytter et kodeks eller ikke at følge dele af det er hverken angivet i det danske el-

ler europæiske forarbejde til loven.  

                                                            
16 GRI står for; Global Reporting Initiative, og G 3 står for Generation 3, hvilket skal forstås som den tredje udarbejdelse af begrebsrammen. GRI er en netværksbaseret 

organisation, der udarbejder en omfattende rapporteringsbegrebsramme for bæredygtighed. (The Global Reporting Initiative (GRI)) 
17 AA står for Account Ability, og er princpbaserede standarder som sigter mod at hjælpe organisationer til at blive mere ansvarlige og bæredygtige. (AccountAbility) 
18 ICGN står for International Corporate Governance Network, og er et internationalt non-profit organ hvis mission er at hæve standarden for selskabsledelse over hele 

verden. Deres bidrag i relation til rapportering, går dog primært på at denne skal indeholde nogle kvalitative krav, der stort set er identiske med de kvalitetskrav 
ÅRL og IASB fremsætter. (International Corporate Governance Network(ICGN), 2008) 

19 Dette er, som det vil fremgå senere, et problem set i relation til det skema som KGS har udarbejdet, idet en uddybning omkring hvordan en anbefaling følges også er 
med til at fortælle noget om selskabet.  
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”Direktivet fastsætter ikke nærmere krav til indholdet af begrundelsen. Lovforslaget angiver da heller ikke nærmere 
krav til indholdet af begrundelsen, da det må forventes, at der inden for en kort årrække udvikles en "best practice" på 

dette område på de markeder, hvor virksomhedernes værdipapirer er optaget til handel.” 
(Retsinformation, Forslag til ændring af årsregnskabsloven, 2007/2 LSF 100 , 2008) 

Denne ’best practice’ indenfor CG-rapporteringen kan ses som en institutionalisering, hvilket vil blive be-

handlet i følgende afsnit. 

2.3 Institutionalisering af CG-rapporteringerne 

Som tidligere nævnt kan forskellen i de finansielle og ikke-finansielle rapporteringer evt. forklares ved at 

regnskabsteorien med tiden har udviklet proce-

durer og regler der pt. gør det lettere at ’måle’ en 

virksomheds resultater og beholdning end effek-

ten af den enkelte virksomheds ledelse. Med an-

dre ord kan man sige at rapporteringerne befin-

der sig på hver deres stadie i en institutionalise-

ringsproces, alt efter hvilken rapportering der er 

tale om. Således er det for eksempelvis netop 

lykkedes Novo Nordisk at måle værdien af deres 

CSR-initiativer.  

Novo Nordisk står desuden også bag 

udarbejdelsen af denne oversigt der fortæller 

hvordan et begreb udvikles. Denne benyttes 

herunder til at skabe en forståelse for hvordan en 

rapporteringsform, i dette tilfælde udviklingen af 

CG-rapporteringen i Danmark, kan iagttages.  

Det første stadie her er det ’latente’. På dette stadie er der kun få personer der er opmærksomme på beho-

vet for, eller fortalere for, rapporteringen. Da de ikke er særlig mange, og da deres ord evt. mangler noget at 

støtte sig på, bliver de af samme årsag i større omfang ignoreret af virksomhederne. I relation til de danske 

CG-rapporteringers udvikling, kan der her peges på tiden omkring Cadbury rapportens udgivelse i 1992 som 

et udtryk for en latent periode i Danmark. Med Cadbury rapporten tages det første vigtige internationale 

skridt mod udviklingen af en CG-rapportering. 

Figur 2.3-1 – ”Issue Maturity” (Zadek, 2004) 
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Efterhånden som CG begrebet modnes, fører det til det første eksempel på en samling af CG-anbefalinger i 

form af The Combined Code i 1998. På dette tidspunkt begynder den danske udvikling så småt at tage de 

første skridt mod det efterfølgende stadie, kaldet ’emerging’. Dette stadie er kendetegnet ved en begyn-

dende interesse fra politikerne og mediernes side. Derudover er der flere der begynder at forske i begrebet, 

og enkelte virksomheder begynder at eksperimenterer med udarbejdelsen af CG-rapporteringen. 

’Konsolidering’ som er det tredje stadie indfinder sig med Nørby-udvalgets rapport om CG i danske børsno-

terede virksomheder i 2001, og NASDAQ OMX indførsel af kravet til virksomhederne om udarbejdelse af CG-

rapporteringer i 2005. Dette stadie er karakteriseret ved – og som de to hændelser også illustrere – at der 

henholdsvis opstår frivillige standarder, og at der indføres regler og at der er et stigende ønske om regule-

ring. Derudover begynder der så småt også at opstå en række frivillige forsøg på CG-rapporteringerne. 

Da CG-rapporteringerne bliver et krav for de børsnoterede selskaber ifølge ÅRL i 2008, er det også det første 

tegn på at vi går over mod det fjerde stadie, nemlig; ’Institutionalisering’. På dette stadie er lovgivning og 

normer blevet etableret og en bestemt praksis omkring CG-rapporteringen er så småt blevet en normal del 

af virksomhedsdriften.  

Ifølge modellen vil det altså sige at CG-rapporteringerne på nuværende tidspunkt, efter godt 5 år, burde in-

deholde en række normer/best practice for udarbejdelse, indhold og opsætning, som på den ene eller an-

den måde passer med formålet.  

2.4 CG-rapporteringernes formål 

Eksistensgrundlaget for enhver form for rapportering i et selskabs årsrapport, bør logisk set være at denne 

leverer noget information, som regnskabsbrugerne ikke kan få i de øvrige rapporteringer, hvis ikke ville der 

ikke være nogen grund til at have den ene af rapporteringerne. Alle rapporteringer har derfor hvert deres 

formål, som de forsøger at dække; resultatopgørelsen, balancen, pengestrømsopgørelsen, ledelsesberet-

ningen, CSR-rapporteringen og CG-rapporteringen har således alle til formål at informere regnskabsbruger-

ne om virksomheden på den ene eller anden måde. 

Således har resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen f.eks. til formål at informere regn-

skabsbrugeren om henholdsvis virksomhedens indtægter, omkostninger og resultater, virksomhedens akti-

ver og passiver og endelige de pengestrømme der har været i virksomheden. Ledelsesberetningens formål 

er at støtte regnskabsbrugeren beds muligt i relation til forståelsen af disse finansielle rapporteringer års-
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rapporten indeholder, og CSR-rapporteringernes formål er at informere regnskabsbrugerne om virksomhe-

dens sociale ansvar.  

CG-rapporteringerne udsprang af en rækker erhvervsskandaler der rystede primært England i slut 80’erne, 

og derved skabte et behov for genetablering af tillid mellem virksomheder og kapitalindskydere. Idéen var 

at virksomhederne ved hjælp af CG-rapporteringen kunne sende aktionærerne et signal til om at de tog de-

res arbejde seriøst og derfor var værd at investere i. Såfremt at virksomhederne valgte ikke at rapportere el-

ler rapporterede dårligt, ville det så være op til aktionærerne at ’straffe’ virksomhederne ved ikke at investe-

re i dem, i praksis er det dog offentlige instanser der varetager denne sanktionering jf. afsnit 5.  
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Figur 2.4-1 – Teoretiske udfald på baggrund af ledelsens og regnskabsbrugerens tilgang til CG-rapporteringerne(egen udarbejdelse) 

Som det fremgår, kan ledelsen vælge at rapportere godt eller dårligt, herefter kan aktionæren vælge at no-

tere sig dette ved at se på resultatet af det arbejde ledelsen har udført – nemlig CG-rapporteringen i årsrap-

porten. I denne figur forudsættes der to ting, nemlig at aktionæren reagerer ’rationelt’ på rapporteringen, 

således forstået at en dårlig rapportering er noget ’universalt’ og at aktionæren ikke handler ’irrationelt’ og 

alligevel vælger at købe aktier i virksomheden på trods af en dårlig rapportering. 

Alt efter hvordan hændelsesforløbet bliver imellem aktionæren og ledelsen, er det dog tydeligt at de begge 

vinder mest ved situation A, hvor ledelsen vælger at rapportere godt og aktionæren vælger at belønne rap-

porteringen efter at have set på den. I situationerne B og C er det henholdsvis aktionæren og ledelsen der 

’svigter’ ved ikke at ’gøre sit arbejde’. Endelig er der situation D, hvor begge aktører svigter, og rapporterin-

gerne således er ligegyldige eftersom at ingen interesserer sig for at udarbejde dem rigtigt, og ingen interes-

serer sig for at læse dem igennem, jf. her resultaterne i afsnit 5. Det er dog vigtigt her at påpege at resulta-

tet af arbejdet, dvs. CG-rapporteringen, ikke nødvendigvis afspejler det arbejde der er lagt i fra ledelsens 



Side 33 af 122 

side. Dette skyldes at en ledelses intention om at skabe en rapportering kan være nok så god – men dette 

hjælper intet hvis de ikke har ressourcerne til det. Omvendt kan en virksomhed have nok så mange ressour-

cer, men ingen lovgivning vil kunne tvinge dem til at arbejde med noget de reelt ikke føler for. Af samme år-

sag kan man heller ikke forvente at kunne sige noget om en virksomheds reelle arbejde med CG ud fra dens 

CG-rapportering. 

Selvom Figur 2.4-1 ovenfor giver god mening i relation til den klassiske problematik mellem aktionær og le-

delse og derfor er et ’perfekt match’ med den klassiske tilgang til CG, er der dog sket ændringer. Bl.a. med 

indførslen af ÅRL 107 b stk. 1 litra 1-5 gik det fra at være et signal om troværdighed til shareholders til – 

gennem ÅRL § 12s bestemmelse om at stakeholder er regnskabsbruger – et spørgsmål om hvorvidt at virk-

somheden havde ´licens to operate’, og dermed en større forhandling omkring virksomhedens legitimitet, 

med en større gruppe af stakeholders.  

2.5 Hvordan giver ikke-finansielle rapportering legitimitet? 

Hvordan en virksomhed vælger at rapporterer, kan nemlig forklares ud fra hvilket stadie af Organizational 

Learning virksomheden befinder sig på. Organizational Learning er en model der beskriver en række udvik-

lingsstadier en virksomhed typisk undergår når den lærer at tage ansvar for sine handlinger. Sagt med andre 

ord handler det om den udvikling en virksomhed gennemgår for at den kan opnå legitimitet i en given 

sammenhæng. Endnu engang vil der blive taget udgangspunkt i CG-rapporteringerne, modsat under institu-

tionalisering er det dog her ikke muligt at sætte begi-

venheder på idet dette den model er meget tættere 

knyttet til de enkelte virksomheders ageren. 

Det første af de i alt fem stadier er det ’defensive’ stadie. 

Det er karakteristisk for dette stadie at en virksomhed 

typisk vil blive udsat for en uforudset kritik og på 

baggrund af denne agere i trods, ved enten direkte at 

afvise kritikkens eksistens eller dens relation til 

virksomhedens handlinger. Stadiet afspejler således en 

virksomheds grundlæggende modvilje mod ny 

regulering, som f.eks. kravet om udarbejdelsen af CG-

rapporteringerne. Ved at benytte sig af taktikken på det 

defensive stadie, håber virksomhederne at kunne  
Figur 2.4-1 - "The Five Stages of Organizational Learning" (Zadek, 2004) 
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eliminere dette nye ’angreb’ mod dem inden at det resulterer omkostninger for dem. 

I det næste stadie, ”compliance”, har virksomhederne indset at ’angrebet’ ikke kunne afværges ved hjælp af 

den defensive taktik, og at de er nødsaget til at gøre noget for at imødekomme kravet om en CG -

rapportering for ikke at lide økonomiske tab på mellemlang sigt. Virksomhederne udarbejder derfor lige 

nøjagtigt det de mener at de kan slippe afsted med uden at blive underlagt for megen kritik, og uden at 

bruge for mange penge på det. 

Efterhånden som kritikken fortsætter af virksomhedernes håndtering i relation til CG-rapporteringerne, 

indser virksomhederne også at der ikke er tale om et angreb der kan ignoreres på det defensive stadie, eller 

imødekommes på ’compliance’-stadiet. Virksomhederne indser derfor at de bliver nød til at give ledelsen 

ansvaret for at løse problemet, og på denne måde indtræder virksomhederne i det tredje stadie kaldet; 

”mangerial”. Ved at give ledelsen ansvaret sigter virksomheden på at minimere de økonomiske tab på 

mellemlang sigt, samt at opnå fordele på lang sigt ved at integrere CG-rapporteringerne som ansvarlige 

virksomhedspraksis i det daglige arbejde.  

Det næste læringsstadie er ”strategic”. Her finder virksomheden ud af at den, ved at koordinere dens CG-

rapporteringer med dens centrale virksomhedsstrategier, kan opnå en konkurrencefordel og derved forøge 

dens økonomiske værdi på lang sigt. Ved at gå fra ”mangerial” til ”strategic” sker der desuden det at 

kritikken træder i baggrunden for virksomheden og denne i stedet begynder at fokusere på hvordan den 

kan skabe værdi fremadrettet. 

Efterhånden som virksomheden lærer mere vil den nå til stadiet ”civil”, hvor den vil forsøge at forøge dens 

økonomiske værdi på lang sigt ved at argumentere og presse på for en bred deltagelse i øvrige 

virksomheders udarbejdelse af CG-rapporteringer. På denne måde håber virksomheden nemlig at kunne 

opnå en række fordele ved at øvrige virksomheder også begynder at rapportere bedre om deres CG.  

Omkring ”strategic” træder kritikken i baggrunden for virksomhedens eget fokus på værdiskabelse. 

Kritikkerne begynder derfor så småt også at knytte en grad af tillid til virksomheden og giver den dermed 

”license to operate” da de begynder at opfatte den som legitim. At blive opfattet som legitim er essentielt, 

uanset hvilket hverv man har, eller hvad man gerne vil sælge. Der er ingen der har lyst til at blive opereret af 

en læge der ikke lader til at vide hvad han snakker om, købe noget af en sælger, der ikke selv lader til at 

have præferencer for det han forsøger at sælge – og endelig er det de færreste regnskabsbrugere der vil 

stole på et regnskab udarbejdet af en ledelse der virker inkompetent eller måske ligefrem korrupt.  
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Virksomhederne skal imidlertid gøre sig klar at der ikke noget klart svar på hvornår en virksomhed kan 

opfattes som legitim, da dette begreb kontinuerligt ændrer sig, både i forhold til lovgivningen, og i forhold 

til share- og stakeholders opfattelse af virksomhedens adfærd. Et selskab kan således meget vel være 

legitimt i forhold til lovgivningen, i og med at den f.eks. overholder de selskabsretlige regler, men det er ikke 

ensbetydende med at den kan ignorere de anbefalinger der ikke er lovreguleret idet de kan have en 

væsentlig betydning for share- og stakeholders. Hvis der er sket en ændring i omverdenens opfattelse af 

hvad der er legitimt i relation til god selskabsledelse, gør virksomhederne således bedst i at omstille sig til at 

imødekomme disse krav, da det ellers kan betyde at virksomheden starter forfra i Organizational Learning.  

Imødekommes kravene ikke kan shareholders straffe virksomheden ved ikke at købe dens aktier eller at 

sælge deres beholdning af virksomhedens aktier, og derved få kursen til at falde pga. det øgede udbud. 

Stakeholders kan bl.a. straffe virksomheden ved ikke at købe dens produkter, nægte at arbejde i 

virksomheden eller på andre måder sanktionere virksomheden hvis de ikke er tilfredse med dens profil.  

Med tiden er det i langt højere grad blevet de mere perifere stakeholders der ytrer sig omkring en 

virksomheds profil. Denne ændring i debatten kan gøre det mere end svært for virksomhederne at agere 

korrekt i en større kontekst. Forskellige parter vil altid have forskellig opfattelse af hvad der anses for at 

være ”det rigtige”. Og hvad den ene part synes er etisk korrekt, behøver på ingen måder at være synonymt 

med hvad andre måtte synes. Særligt i en global verden er sådanne situationer meget sandsynlige. Kultur, 

religion, økonomi og politik, og meget andet, kan alle være faktorer som gør at der opstår en forskellig 

opfattelse af hvad der er legitimt. For virksomhederne synes det derfor, i endnu højere grad end nogensinde 

før, nødvendigt meget nøje at udvælge de interessentgrupper man ønsker at henvende sig til – hvilket vil 

blive behandler nærmere i afsnit 5. Desto bredere man ønsker at informere, desto sværere er det imidlertid 

også at blive opfattet som legitim, da forskellige interessentgrupper, kan have en meget divergerende 

opfattelse af hvad legitim adfærd, som redegjort for ovenstående. Af samme årsag bliver det derfor også 

essentielt at styre uden om såkaldte legitimitetskriser der typisk opstår når der er en asymmetri omkring 

følgende: 

 Forventninger, normalvis vil interessenterne have forventninger til at en virksomhed agerer på en be-

stemt måde, gør virksomheden ikke det kan den af interessenterne opfattes som illegitim 

 Tillid, hvis virksomheden på den ene eller anden måde bryder den tillid som dens interessenter har til 

den kan den miste sin legitimitet 

 Troværdighed, hvis virksomheden eller dens ledelse fremstår utroværdig mister den sin legitimitet. 
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For virksomheder er det derfor afgørende at der ikke er et mismatch mellem interessenternes opfattelse af 

virksomheden på de ovenfor nævnte punkter og det billede som virksomheden forsøger at kommunikere 

udadtil. Dette gælder også for virksomheders CG-rapportering som er en del at virksomhedens billede ud-

adtil, og derfor også er med til at skabe legitimitet for virksomheden. Der kan være stor forskel på den for-

ventede, den reelle, og den opfattede ansvarlighed som virksomheden udviser. Hvis den forventede ansvar-

lighed til virksomheden er højere end den virksomheden reelt udviser, vil risikoen for en potentiel legitimi-

tetskrise være til stede. Det samme gælder hvis den opfattede ansvarlighed er lavere end den reelle. Som 

virksomhed ønsker man derfor som minimum, at den opfattede ansvarlighed er lig med den reelle ansvar-

lighed. Som vi har redegjort for, kan det dog være svært at opnå pga. de mange forskellige holdninger 

stakeholderes kan have til legitim adfærd fra virksomhedens side. 

2.6 Opsamling 

Indtil nu har dette afsnit først og fremmest forsøgt at afdække hvad det er for nogle krav der stilles til sel-

skaberne i relation til udarbejdelsen af CG-rapporteringerne. Derudover har afsnittet redegjort for den insti-

tutionalisering der er sket af CG-rapporteringerne i Danmark i den lovpligtige periode fra 2005-2011, samt 

hvilke læringsstadier de enkelte selskabers ledelser skal igennem før de er i stand til at opnå det fulde po-

tentiale CG-rapporteringerne kan tilbyde gennem en legitimering af selskabets ledelse og formålet med CG-

rapporteringerne dermed kan siges at være nået. Denne sidste del af afsnittet vil transformere den forståel-

se der er skabt i afsnittet om til tre hypoteser for CG-rapporteringerne i den lovpligtige periode. Disse hypo-

teser vil blive brugt som analyseværktøj i afsnit 3. hvor den reelle udvikling indenfor CG-rapporteringerne i 

den fastsatte periode undersøges nærmere. 

Hypoteserne forklares med ud-

gangspunkt i ’The Civil Learning Tool’, 

som er en model der kombinerer de 

to modeller for henholdsvis instituti-

onalisering(Issue Matuity) og legiti-

mitet(Organizational Learning) som 

blev behandlet tidligere. ’The Civil 

Learning Tool’ kan sammenlignes 

med et koordinatsystem, hvor x-

aksen, kaldet Issue Maturity, repræ-
Figur 2.6-1 - "The Civil Learning Tool" (Zadek, 2004) 
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senterer graden af institutionalisering indenfor CG-rapporteringerne, mens y-aksen, Organizational Lear-

ning, repræsenterer et given selskabs forhold til CG-rapporteringen.  De laveste stadier indenfor de to om-

råder er dem der er tættest på nulpunktet i koordinatsystemet, og de højeste stadier er således dem der er 

længst væk fra selvsamme. 

Alt efter hvor institutionaliseret et begreb er, og hvilken indstilling det enkelte selskab har i relation til deres 

egen indarbejdelse af dette begreb, kan det pågældende selskab således befinde sig i enten ”Risky Red Zo-

ne” eller ”Higher-Opportunity Green Zone”. Det er selvsagt mest ønskeligt for et selskab at befinde sig i 

”Higher-Opportunity Green Zone” fremfor ”Risky Red Zone”, da dette vil betyde at selskabet udsætter sig 

selv for unødige risici, samt undlader at handle proaktivt på de muligheder som indførelsen af CG-

rapporteringerne bærer med sig (Zadek, 2004). 

Hvor et selskab i starten af en institutionaliseringsfase kan ”slippe af sted” med defensive handlinger, må 

denne i takt med modningen af det institutionaliserede begreb bevæge sig højere og højere op af kurven 

for organisatorisk læring for at undgå at ende i ”Risky Red Zone”. Nogle selskaber klarer dette bedre end an-

dre og det er derfor heller ikke muligt at placere de danske børsnoterede selskaber et samlet sted i dette 

koordinatsystem, da deres position bl.a. vil afhænge af deres intention med CG-rapporteringen og deres 

hidtidige reelle rapportering. Uanset dette, forekommer det alligevel forventeligt alle selskaberne minimum 

vil positionere sig på et forholdsvist institutionaliseret punkt således at; 

Hypotese 1; ”Alle selskaber forholder sig til alle anbefalinger” 
Hypotese 1 

Denne hypotese fremsættes bl.a. fordi at vi antager at CG-rapporteringerne siden deres indførsel i 2005, jf. 

afsnit 2.3, må være blevet et institutionaliseret begreb i det danske erhvervsliv. Derudover antager vi at de 

danske børsnoterede selskaber selvfølgelig overholder landets – og aktiemarkedets – regler, ligesom vi me-

ner at CG-rapporteringerne er af en sådan form at dette burde være forholdsvist overskueligt. Med dette 

menes der at CG-rapporteringerne kan siges at være en forholdsvist ’fastsat’ rapportering, der i modsæt-

ning til andre ikke-finansielle rapporteringer som f.eks. CSR-rapporteringen og ledelsesberetningen udeluk-

kende skal forholde sig til fastsatte anbefalinger ud fra et ’følg-eller-forklar’ princip. Af denne årsag burde 

rapporteringen være forholdsvis overskuelig for selskabernes ledelser idet, rapporteringen ikke umiddelbart 

burde kræve den samme refleksion eller opfindsomhed i relation til valg af informationer der skal afgives, 

som i de to øvrige ikke-finansielle rapporteringer. Denne hypotese vil blive afprøvet i afsnit 3.1. 

I forlængelse heraf, er det også nærliggende at antage at sådanne ’fastsatte’ rapporteringer vil indeholde 

mange af de samme ord idet de alle forholder sig til de samme anbefalinger, der igen beskæftiger sig med et 
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forholdsvis begrænset felt. Derudover er det meget nærliggende at der vil blive udviklet en form for best 

practice henover årene, som også vil medføre at dele af CG-rapporteringerne vil blive mere ’ens’. Afhandlin-

gens anden hypotese bliver derfor som følgende; 

Hypoteses 2; ”CG-rapporteringerne er blevet mere institutionaliseret over tid” 
Hypotese 2 

De dele af CG-rapporteringerne som, vi forventer, vil blive mere ’ens’ med tiden, og derigennem være ud-

tryk for ’best practice’ er den del af ’Virksomhedens CG-rapportering’ i Figur 2.6-2 - Teoretisk 'opdeling' af 

CG-rapporteringernes indholdder omhandler ’Institutionalisme. Det er med andre ord i grupper af virksom-

heder der deler kendetegn såsom branche og caps at vi internt forventer at se en højere korrelationsværdi, 

som vil være udtryk for institutionalisering. Derudover er det meget muligt at alle selskaberne vil udvikle en 

fælles ’best practice’, som vil have sit udspring i det alle selskaberne arbejder med i forbindelse med deres 

CG-rapporteringer, nemlig KGS’ anbefalinger. 

 
Figur 2.6-2 - Teoretisk 'opdeling' af CG-rapporteringernes indhold 

Figur 2.6-2 lader dog også en del af CG-rapporteringen være forbeholdt ’Virksomhedernes CG’, forstået så-

ledes at det er denne del af rapporteringerne der vil beskæftige sig med det pågældende selskabs CG og på 

denne måde gøre rapporteringen særegen i sammenligningen med øvrige selskabers rapportering på områ-

det. Hvis vi følger vores teori, vil selskaberne med tiden få bedre styr på CG-rapporteringens institutionelle 

dele, dvs. anbefalingerne og de fælles kendetegn, og vil således bevæge sig op gennem stadierne i ” Organi-

zational Learning” mod ”Higher-Opportunity Green Zone”. Her vil virksomhederne begynde at fokusere på 

hvorledes CG-rapporteringerne vil kunne skabe værdi for dem, og dette vil med tiden resultere i mere selv-

stændige og dermed legitime rapporteringer, hvilket vil kunne aflæses i stagnerende korrelationer henover 

årene således at der år for år hele tiden vil være en del af CG-rapporteringen der ikke ville kunne forklares af 

det foregående. Dette fører frem til den tredje og sidste hypotese; 

Hypotese 3; ”Legitimiteten i CG-rapporteringerne stiger over tid” 

Hypotese 3 

Virksomhedernes CG 
Branche, størrelse og an-

dre kendetegn 
Anbefalingerne 

Legitimitet Institutionalisme 

Virksomhedernes CG-rapportering 
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CG-rapporteringerne er dog ikke en ’statisk’ størrelse, og en ændring i korrelationen kan derfor lige så vel 

skyldes at der bruges flere eller færre ord det ene år som det kan skyldes at selskabets rapportering under-

går en institutionalisering, eller har arbejdet med deres legitimitet. Derfor vil korrelationernes udvikling bli-

ve sammenholdt med antallet af ord der er i de enkelte CG-rapporteringer. 

I det følgende afsnit vil de tre hypoteser blive behandlet, ligesom der vil blive redegjort for den fremgangs-

måde der er brugt i relation til databehandlingen af CG-rapporteringerne. 
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3. Rapporteringerne 

Dette afsnit har til formål at behandle de tre hypoteser der netop er blevet udarbejdet i afsnit ”2.6 Opsam-

ling”. Løbende vil der desuden blive redegjort for den metodiske fremgangsmåde, samt en række overord-

nede observationer der er gjort i forbindelse med undersøgelserne. Afsnittet afsluttes med en opsamlende 

delkonklusion. 

3.1 Alle selskaber forholder sig til alle anbefalingerne 

Denne første hypotese bunder i en tiltro til af at selskaberne selvfølgelig overholder de regler der er på 

NASDAQ OMX CPH, og i det mindste i den danske lovgivning, der, i det store hele, fastsætter at de danske 

børsnoterede selskaber skal forholde sig til KGS’ ”Anbefalinger om God Selskabsledelse”. Derudover bunder 

hypotesen også i en tiltro til at selskaberne forholdsvist tidligt i de seks år de har rapporteret, trods alt, må 

have lært at forholde sig til alle anbefalingerne. 

Der er lavet flere undersøgelser der beskæftiger sig med hvor mange anbefalinger selskaberne enten følger 

eller forklarer, men kun to undersøgelser der beskæftiger sig med hvor mange af anbefalingerne 

selskaberne rent faktisk forholder sig til. Den mest omfattende, og den eneste der har været muligt at se 

reelle resultater på er C. Rose og K. Dolatas undersøgelse der blev offentliggjort i december 2010 (Rose & 

Dolata, Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber, 2010).  

Deres undersøgelse beskæftiger sig kun med årene 2007-2008, og viser i grove træk følgende; 

 De danske børsnoterede selskaber forholder sig overordnet til 70 % af anbefalingerne. 

 C20 selskaberne scorer højest med omkring 85 % fordelt ligeligt på alle kategorierne. Mid og Small 

Cap selskaberne vægter omvendt i højere grad nogle anbefalinger fremfor andre. 

 Selskaberne informerer mindst om anbefalingerne om vederlag. 

 Fra 2007-2008 er der en forbedring på 4,4 procentpoint, og er bredt fordelt ud på alle kategorier på 

nær risikostyring hvor der sker et mindre fald fra 2007-2008. Dog er denne kategori stadigvæk den, 

de fleste selskaber forholder sig til. 

 Materialer scorer højest med en gennemsnitlig score på knap 90 procent. Både industri og konsum 

selskaberne følger pænt med og de har ligeledes oplevet en stigning inden for alle kategorier  



Side 41 af 122 

 Bankerne scorer ganske pænt og er ligeledes gået frem inden for alle kategorier, således at den 

gennemsnitlige score er på ca. 85 procent 

Denne undersøgelse afkræfter således vores hypotese om at alle selskaberne forholder sig til alle 

anbefalingerne, i hvert fald når det kommer til årene 2007-2008.  

KGS, der står for at have udarbejdet den anden undersøgelse på dette punkt, har undersøgt et udpluk af 

rapporteringerne i 2009. Desværre er deres undersøgelse ikke offentlig tilgængelig, men hovedtrækkene 

kan dog læses på komitéens hjemmeside (Komitéen for god Selskabsledelse).  

”Resultaterne fra 2009-årsrapporterne viser: 
Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte selskaber gør ud af afsnittet om Corporate Governance i deres årsrapport. 
Nogle selskaber har en meget informativ gennemgang enten i skemaform eller i fortløbende tekst, der klart relaterer til 
de enkelte anbefalinger. Andre selskaber omtaler Corporate Governance ganske kortfattet enten uden reelt indhold ved 
blot at oplyse, at selskabet i det store og hele følger anbefalingerne eller med oplysning om, at selskabet har til hensigt 

at følge anbefalingerne. 
For at give selskaberne størst mulig fleksibilitet, har det hidtil efter NASDAQ OMX CPH’ regler været muligt at afrappor-

tere i beretningsform opdelt efter Anbefalingernes hovedafsnit eller på anden måde. Imidlertid indeholder årsregn-
skabslovens § 107 b (som trådte i kraft for årsregnskaber, der starter d. 1. september 2008 eller senere) dog et krav om 

en redegørelse for virksomhedsledelse, der bl.a. skal angive, hvilke dele af anbefalingerne virksomheden fraviger og 
grundene hertil, hvis virksomheden har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Der tegner sig et billede af, at sel-

skaberne ikke er opmærksomme på denne bestemmelse. 
Det er et gennemgående træk, at oplysninger om anbefalingerne om vederlagsforhold generelt set er mangelfulde. 
Det er et gennemgående træk, at oplysninger om anbefalingerne om bestyrelsens sammensætning generelt set er 

mangelfulde. 
For Årsrapporterne for 2010 gælder: 

Årsrapporterne er typisk de første, der vil blive aflagt efter de nye Anbefalinger for god Selskabsledelse. Ifølge NASDAQ 
OMX’ nye regler skal selskaberne fremover konkret forholde sig til hver anbefaling under anvendelse af ”følg eller for-

klar”-princippet.” 
(Komitéen for god Selskabsledelse) 

Som det fremgår, afkræfter denne undersøgelse således også at alle de børsnoterede selskaber har formået 

at forholde sig til alle anbefalingerne i 2009.  

Heller ikke vores egne indtryk af de narrative CG-rapporteringer fra 2010 lader til at understøtte vores første 

hypotese. CG-rapporteringerne fra 2011 er derimod en anden historie, men dette skyldes udelukkende at 

der her er tale om de såkaldte skemarapporteringer20, der i større omfang tvinger selskaberne til at forholde 

sig alle anbefalingerne. 

På baggrund af resultatet af denne hypotese bliver det specielt interessant at se nærmere på hypotese 2 og 

3, som behandler udviklingen i CG-rapporteringerne indenfor henholdsvis institutionaliseringen og 

                                                            
20 Dette er de CG-rapporteringer som er udarbejdet på baggrund af det skema KGS har udarbejdet til brug i forbindelse med CG-

rapporteringerne. (Komitéen for God Selskabsledelse) 
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legitimitet. Dette skyldes at antallet af anbefalinger et selskab forholder sig til ikke nødvendigvis siger noget 

om indholdet af selvsamme selskabs rapporteringer, eller ændringerne i disse over tid. Da C. Roses og K. 

Dolatas resultater er de mest uddybende, vil de desuden blive inddraget i den følgende analyse for på 

denne måde at undersøge hvorvidt at det er muligt at se en sammenhæng mellem antallet af anbefalinger 

en branche forholder sig til og deres institutionalisering/legitimitet.  

3.2 CG-rapporteringerne er blevet mere institutionaliseret over tid, men opnår 

på samme tid også en større legitimitet 

De to hypoteser der behandler henholdsvis institutionalisering og legitimitet, er her blevet slået sammen til 

en undersøgelse idet de behandler to sider af CG-rapporteringernes udvikling i perioden 2005-2011, og 

dermed også vil være med til at give et mere helstøbt billede af denne udvikling i perioden. 

Hypotese 2 bygger, som redegjort for i afsnit 2.6, på en formodning om at institutionaliseringen vil stige 

over tid, idet der med tiden vil blive udviklet en form for ’best practice’ i selskabernes CG-rapporteringer, 

der bl.a. bygger på det faktum at selskaberne, alt andet lige, vil benytte mange af de samme ord i deres CG-

rapporteringer. Institutionaliseringen vil således være det selskaberne har til fælles når det kommer til CG-

rapporteringen – uanset om dette så er i relation til anbefalingerne, brancherne eller selskabernes størrelse. 

Indikationer på stigninger i institutionaliseringen i CG-rapporteringerne i perioden 2005-2011, vil kunne af-

læses ved stigende korrelationer henover perioden. Dette skal dog sammenholdes med antallet af ord i de 

enkelte rapporteringer og kan derfor bedst aflæses på enkelte korrelationer to CG-rapporteringer imellem.  

Selvom at hypotese 2 således forventer at se en stigende institutionalisering – og dermed højere korrelatio-

ner - henover perioden, vil der stadigvæk være tale om selvstændige virksomheder, og i den sammenhæng 

skulle hypotese 3 derfor også gerne spille ind.  

Denne hypotese er baseret på en formodning om at selskabernes legitimitet ville stige over tid efterhånden 

som virksomhederne lærer mere om hvordan de kan bruge rapporteringen, og stagnerende korrelationer vil 

her være indikationerne der fortæller at selskabet arbejder med legitimiteten i CG-rapporteringen.  

Ligesom under hypotese 2 er det dog nødvendigt at sammenholde korrelationerne med antallet af ord i de 

enkelte CG-rapporteringer. Dette betyder også at det ikke vil være muligt at understøtte de mere generelle 

undersøgelser af f.eks. brancherne internt, Caps’ene internt, alle selskaberne og alle rapporteringerne i for-
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hold til anbefalingerne i de enkelte år, på samme måde som undersøgelserne af enkelte selskabers udvik-

ling.  

Vores population opfylder ikke kriterierne for at kunne iagttage en normalfordeling, alligevel har vi valgt at 

tage udgangspunkt i variansen for at kunne udtale os om hvornår en afvigelse i korrelationerne er over det 

forventelige. Variansen for den totale population i alle årene er beregnet til 0,0163 

 

3.2.1 Indsamling og behandling af selskabernes CG-rapporteringer 

Gennem indsamlingen, verificeringen og behandlingen af CG-rapporteringerne, fik vi et ganske fint indtryk 

af en lang række overordnede karakteristika ved CG-rapporteringerne. Herunder vil der således blive rede-

gjort for både fremgangsmåden og disse karakteristika, for på denne måde at lede op til den dybere be-

handling af hypotese 1 og 2. 

3.2.1.1 Indsamling af CG-rapporteringerne 
Den 27. januar 2011 var 195 forskellige aktier, indskrevet til aktiehandel på NASDAQ OMX CPH. Disse 195 

aktier var fordelt på i alt 188 selskaber. 180 af disse aflagde deres CG-rapportering efter de danske anbefa-

linger udarbejdet af KGS. Herudover blev yderligere 6 frasorteret da der af forskellige årsager var problemer 

med indhentningen af deres CG-rapporteringer. Dette gav os en sample på i alt 174 børsnoterede selskaber. 

Den CG-rapportering der blev indhentet omhandlede udelukkende selskabets rapportering i relation til an-

befalingerne udstedt fra KGS. Det vil med andre ord sige, at det kun er rapporteringer efter ÅRL § 107b stk. 

1, litra 1-5 der indgår i denne undersøgelse. Såfremt selskaberne har udarbejdet supplerende rapporterin-

ger til denne rapportering, er disse derfor ikke blevet medtaget21. Selvom vi indsamlede både danske og en-

gelske udgaver af disse rapporteringer er det dog kun de danske rapporteringer der indgik i korrelationsana-

lysen22. Dette skyldes at de i stort omfang var direkte oversættelser af de danske rapporteringer. Vi indsam-

lede dem dog for at lære lidt om hvorvidt – og hvordan - selskaberne differentier deres information til dan-

ske kontra udenlandske investorer.  

I denne sammenhæng fandt vi bl.a. ud af at det ikke er alle selskaberne der vælger også at rapporterer på 

engelsk.  Selv hvis de gør, er det ikke dem alle der også vælger at oversætte deres CG-rapportering23. Om-

vendt lader efterspørgslen på engelske CG-rapporteringer ikke til at være særlig stor, således spurgte vi til 

                                                            
21 Eksempler på sådanne supplerende rapporteringer til dem vi har indhentet er f.eks. rapporteringer med mere uddybende forklaring omkring f.eks. selskabets afløn-

ningspolitik. 
22 De engelske rapporteringer er dog kun indhentet for at skabe en overordnet idé om brugen heraf. 
23 Dette skævvrider den information der gives til de danske kontra de udenlandske investorer, hvilket er problematisk, da det til dels kan siges implicit at ’favorisere’ de 

danske investorer. 
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en selskabs engelske CG-rapportering, da der var lavet engelsksprogede årsrapporter, men fik af vide at dis-

se ikke var blevet udarbejdet da der aldrig havde været efterspørgslen på dem, til trods for at selskabet er 

beliggende i Large Cap segmentet. I et andet tilfælde var det først i forbindelse med vores forespørgsel til 

den engelsksprogede CG-rapportering, at denne blev oversat – det var simpelthen blevet glemt på trods af 

at resten af årsrapporten lå tilgængelig på engelsk. Det sidste eksempel er et selskab som ved indsætningen 

af oversættelsen af CG-rapporteringen i deres engelske årsrapport ikke har fået en del af starten med. Den 

engelske CG-rapportering mangler således de første halvanden linje tekst, hvilket kunne være undgået med 

en sidste korrekturlæsning. Der er dog nogle selskaber der vælger at være nogenlunde konsistente i deres 

CG-rapportering, og således har valgt kun at lade CG-rapporteringen være tilgængelig på enten dansk eller 

engelsk. 

Selve indsamlingen af CG-rapporteringerne foregik i perioden 27.01-2011-01.04-201124, og forløb som føl-

ger. Først lokaliserede vi de enkelte CG-rapporteringer i de enkelte selskabers årsrapporter for perioden 

2005-201125, samt eventuelle ekstra på de enkelte selskabers hjemmeside for perioden 2005-2011. Vi kopi-

erede disse CG-rapporteringer og indsatte hver af dem i et Word dokument, navngivet med selskabets navn 

og årstallet hvortil rapporteringen var tilknyttet og angav om rapporteringen var tilknyttet årsrapporten, el-

ler lå selvstændig tilgængeligt på selskabets hjemmeside. Under indsamlingen af selve CG-rapporteringerne, 

lagde vi mærke til nogle generelle tendenser omkring CG-rapporteringerne. For det første er der ikke rigtigt 

etableret nogen fælles konsensus – hverken selskaberne imellem eller hos det enkelte selskab - om hvad af-

snittet med CG-rapporteringen skal hedde i årsrapporten eller på internettet. Der er dog tre ’hovednavne’, 

der typisk går igen, nemlig; ”Corporate Governance”, ”Virksomhedsledelse” og ”Selskabsledelse”. Dette gør 

det selvfølgelig forvirrende for regnskabsbrugerne af rapporteringerne, men er intet i forhold til nogle af de 

andre ting vi er stødt på. Generelt må man sige at feltet for CG-rapporteringerne og regnskabsbrugernes 

adgang hertil kunne være bedre. Således henviser mange af CG-rapporteringer i årsrapporterne gennem 

årene til en uddybende CG-rapportering på selskabets hjemmeside. Denne er dog i de absolut færreste til-

fælde mulig at lokalisere, og næsten lige så sjælden mulige at rekvirere ved selskaberne selv. Spørger man til 

disse uddybende CG-rapporteringer, er svaret typisk at disse ikke længere er tilgængelige, da selskaberne ik-

ke selv er i besiddelse af dem mere. Dels skal det også bemærkes at mange selskaber vælger at gengive an-

befalingernes fuldstændige ordlyd i deres rapportering, dette sker i særdeleshed i 2010 og 2011, hvor rigtig 

mange har valgt at gøre brug af det skema KGS har udarbejdet.  

                                                            
24Indsamlingen af de seneste CG-rapporteringer i 2010-årsrapporterne samt på nettet stoppede således d. 01.04.2011. Selskaber der først har offentliggjort deres 2010-

årsrapport efter 01.04.2011 har derfor ikke denne rapportering med i undersøgelsen.  
25 For selskaber med forskudt regnskabsår var de første rapporteringer således dem der omhandlede regnskabsperioden 2004-2005. 
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Dette blev til i alt 906 CG-rapporteringer, hvilket er inklusiv de fire forskellige anbefalingskodeks KGS har ud-

stedt i perioden 2005-2011. Sammenholdt med antallet af selskaber der var noteret, burde man kunne for-

vente noget i retningen af 1080 CG-rapporteringer(180 selskaber*6 år som der har været rapporteret i). De 

902 CG-rapporteringer skal dog ses i lyset af følgende; 

 Ikke alle selskaber vi har lokaliseret, har været børsnoteret i hele perioden, og dette betyder selv-

følgelig også at, vi ikke altid har kunnet lokalisere CG-rapporteringer for den unoterede periode. 

 Nogle selskaber har i mailkorrespondancen med os, indikeret, at dele af deres CG rapportering er 

skrevet implicit i ledelsesberetningen, og derfor som sådan ikke er lokaliserbar.     

 Ikke alle selskaber der har været børsnoteret i hele perioden har udarbejdet CG-rapporteringer i 

2005. 

 Flere selskaber har haft deres årsrapporter i formater hvorfra det ikke har været muligt at uddrage 

teksten  

 Nogle selskaber har både rapporteret i deres årsrapport og på deres hjemmeside, og deltager der-

for i undersøgelsen med mere end én rapportering pr. år 

 I forhold til 2010 rapporteringer, havde mange af selskaberne endnu ikke aflagt årsregnskab fra 

2010, for tidspunktet for afslutningen af vores dataindsamling.  

 Vi har modtaget fire rapporteringer, som selskaberne har publiceret i 2011, disse indgår således og-

så i populationen. 

3.2.1.2 Verificeringen af CG-rapporteringerne 

For at sikre at CG-rapporteringerne var fyldestgørende, valgte vi at tage kontakt til de enkelte selskaber for 

at få verificeret at det var det korrekte, og fuldstændige materiale vi har lokaliseret. Dette gjorde vi ved at 

skrive en mail til - primært de Investor Relations-ansvarlige - vi kunne lokalisere i de enkelte selskaber. Den 

fremsendte mail indeholdte de CG-rapporteringer vi havde lokaliseret for det enkelte selskab. Vi spurgte 

desuden til rapporteringer som vi ikke havde kunnet lokalisere, og hvorvidt de havde rapporteringer andre 

steder end i årsrapporterne og på hjemmesiden. Mailen havde i store træk følgende ordlyd: 

Kære?? 
”Vi er to kandidatstuderende fra CBS - der skriver om ikke-finansiel rapportering i relation til Corporate Governance. 

I den forbindelse har vi bl.a. kigget på jeres rapportering på området, og har følgende spørgsmål; 
Ved gennemgang af jeres årsrapport(er) har vi identificeret jeres Corporate Governance rapportering(er) for xx 

år vedhæftet til denne mail. Vi vil i den forbindelse gerne have at I bekræfter at de vedhæftede rapporteringer, er jeres 
fuldstændige rapportering på området for de enkelte år?  

Årsrapport xxx, Filnavn xxx CG/CGHP 
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Hvis der eksisterer mere uddybende rapportering på området, modtager vi gerne dette, for de enkelte år. 
Vi har ikke haft held til at kopiere materiale fra jeres årsrapport xxxx og xxxx, de er tilsyneladende lavet på en måde, 

hvor det ikke er muligt at kopiere materialet. Har i mulighed for at fremsende jeres rapportering til os, i et format vi kan 
konvertere til doc-format? Hvis der eksisterer materiale for år xxxx, vil vi også meget gerne modtage dette materiale? 

Såfremt I måtte have udarbejdet denne rapportering på engelsk, vil vi også meget gerne modtage denne 
Vi håber meget at høre fra jer indenfor 4 uger frem fra d.d. - gør vi ikke dette må vi antage at det vi har lokaliseret er 

jeres rapporteringer for de pågældende år.” 
Udgangspunktet for den mail der blev sendt ud til virksomhederne i forbindelse med verificeringen 

Ved verificeringen af de enkelte selskabers CG-rapporteringer lod der - at dømme fra tilbagemeldingerne - 

til at være en række misforståelser omkring selve indførelsen af kravene til CG-rapporteringerne. Der var så-

ledes en del der mente at ’følg eller forklar’ princippet først blev et krav i enten 2008 eller 2010, på trods af 

at CG-anbefalingerne og følg-eller-forklar-princippet altid har været uløseligt forbundet i en dansk kontekst.  

”Fra næste år vil der sandsynligvis findes en del mere direkte på hjemmesiden, da selskaberne jo nu skal til at følge 
”følg eller forklar” princippet.” 

(Anonymiseret) 

Det kan dog tænkes at ’følg-eller-forklar’ princippet er blevet indskærpet af KGS, som følge af deres under-

søgelse af CG-rapporteringerne for 2009. Derudover angiver nogle selskaber at selve CG-rapporteringen 

først blev et krav fra 2006. Dette stemmer ikke overens med den officielle indførsel i 2005, men det lader til 

at mange selskaber har været af den opfattelse at 2005 skulle anses for at være en slags ’prøve år’ for den-

ne rapportering, idet de ikke har rapporteret. Hertil kommer at nogle af de selskaber som rapporterede i 

2005, ikke umiddelbart havde gjort det store ud af denne rapportering, således havde rapporteringen med 

den laveste korrelation følgende ordlyd; 

”God selskabsledelse 
Bestyrelsen har gennemgået Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse. Det er bestyrelsens opfattel-

se, at banken i vidt omfang efterlever Fondsbørsens anbefalinger.” 
(Amagerbanken, 2005) 

I 2005 har denne argumentation muligvis tilfredsstillet interessenterne fordi de endnu ikke havde haft den 

store mulighed for at sammenligne CG-rapporteringerne på tværs af selskaberne.  

Som det fremgår herunder fik vi en del henvendelser på vores mails, hvilket vi naturligvis var meget glade 

for, ikke mindst fordi disse også gav et indblik i selskabernes forhold til CG-rapporteringerne. Vi vil inddrage 

nogle af de erfaringer vi har gjort os, på basis af disse mails, men da vi ikke har informeret om at disse mails 

ville kunne blive brugt i afhandlingen, vil vi ikke angive afsenderne af disse mails for at lade selskaberne for-

blive anonyme. 
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Oversigt over fremsendte forespørgsler og modtagende svar Antal 

Fremsendte forespørgsler i alt 174 

Modtagne svar i alt 108 

Small Cap - Fremsendte forespørgsler/ Modtagne svar 118/62 

Mid Cap - Fremsendte forespørgsler/ Modtagne svar 35/27 

Large Cap - Fremsendte forespørgsler/ Modtagne svar 21/19 
Tabel 3.2-1 - Oversigt over fremsendte forespørgsler og modtagne svar 

I forbindelse med mailkorrespondancen med selskaberne, stødte vi på flere ’morsomme’ indslag. Vi blev to 

gange nødt til at forklare en IR-ansvarlig i et Large Cap selskab, at det var CG, og ikke CSR-rapporteringen vi 

var interesseret i. Andre respondenter henviste os desuden til deres CSR-rapportering, som en del af deres 

svar, hvis vi var interesserede i ikke-finansielle regnskabsformer. CG-rapporteringer spredte sig dog imidler-

tid således henover årene; 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Antal 60 114 129 146 190 188 4 

År 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Antal 6 12 13 13 14 13 0 
Tabel 3.2-2 - Oversigt over antallet af CG-rapporteringer fordelt på år 

Det har ikke været muligt at indsamle særlig mange rapporteringer fra 2005, fordi det ikke var alle der var 

forberedt på denne nye rapportering, endvidere har nogle af selskaberne haft forskudt regnskabsår. Af de 

rapporteringer vi har kunnet lokalisere har informationen i flere af dem endvidere været meget begrænset, 

og generelt vidner 2005 rapporteringerne om, at rapporteringerne endnu er i starten af 

institutionaliseringsfasen og at rapporteringsskabelonen endnu ikke lå helt fast. 

Når det gælder rapporteringerne for 2006, er det tydeligt at der er sket et skifte fra 2005. De fleste 

selskaber rapporterer i 2006 ud fra en narrativ tilgang, hvor man inddrager anbefalingerne i sin ’besvarelse’ 

som en art eksamensbesvarelse. Typisk har man først opstillet det man skal forholde sig til, altså 

anbefalingen, og derefter besvaret i forhold hertil. I store træk gør dette sig også gældende I perioden 2007-

2009. Fra 2010 begynder mange selskaber at anvende den af KGS udarbejdede skemaskabelon, og der sker 

endvidere en gennemgribende opdatering af anbefalingerne.  

3.2.1.3 Korrelationsanalysen af CG-rapporteringerne 

Efter at have indsamlet og verificeret CG-rapporteringerne – indsamlede vi også KGS anbefalinger fra 2005, 

2010 og de to fra 2008, hvilket gav os i alt 906 tekster. Disse blev indlæst i analyseprogrammet NVivo 9, med 

henblik på at genere en korrelationsanalyse, som resulterede i 409.965 resultater(906 tekster * 905 tekster/ 

2). En korrelationsanalyse udregner i hvor høj grad en mængde data forklarer hinanden. Den korrelations-

analyse der blev foretaget i forbindelse med denne afhandling, blev udført efter følgende fremgangsmåde; 
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 CG-rapporteringerne blev importeret som ”Internal Sources” 

 ”Clusteranalysen” blev valgt som analyseredskab 

 Analysen blev foretaget med udgangspunkt i ”Sources” og på baggrund af ”word similarity” og en-

delig blev ”Pearsons correlations coefficient” brugt som ’smililarity metric’ 

Da NVivo 9 havde behandlet dataen blev ’summary’ valgt for at få korrelationskoefficienterne på CG-

rapporteringerne frem. Disse data blev overført til excel, hvor der blev analyseret yderligere på dem. 

Rent praktisk opbygger NVivo 9 først en tabel hvori rækkerne er de enkelte CG-rapporteringer. Derefter op-

tæller NVivo hvor mange forskellige ord der indgår i hver af de enkelte CG-rapporteringer. Ud fra dette ge-

nererer NVivo 9 tabellens kolonner. Forstået således at der dannes en ny kolonne for hvert forskelligt ord, 

der fremgår af samtlige 906 tekster. Herefter angiver NVivo 9 for hver række/rapportering hvilke ord der 

indgår i de enkelte selskabers CG-rapporteringer, hvilket gør den i stand til at angive hvor meget to individu-

elle CG-rapporteringer har tilfælles og på denne måde generere en korrelation for dem. De enkelte CG-

rapporteringers korrelation bestemmes således ud fra hvor mange af ordene i den ene rapportering der går 

igen i den anden. Fordi ’scoren’, benævnt ”Pearsons korrelationskoefficient”, ikke tager højde for antallet af 

gange et ord optræder i de enkelte CG-rapporteringer, er der statistisk sandsynlighed for at to rapporter der 

ikke umiddelbart er signifikant ens i omfang, alligevel har en relativ høj korrelation, fordi de har anvendt 

mange af de samme ord. Et mere pædagogisk eksempel er at hvis ordet ”anbefaling” eksempelvist bruges 

10 gange i CG-rapportering A, og 10 gange i CG-rapportering B, så resulterer dette i en Pearsons korrelati-

onskoefficient på 1 i relation til dette ord. Det samme gør sig gældende hvis ordet fremgår 8 gange i CG-

rapportering A, men kun 3 i CG-rapportering B. Der måles altså på, hvor ens to rapporteringer er, på bag-

grund af de ord de har benyttet, og ikke hvor ofte. Derudover betyder en større samlede population af ord, 

at korrelationen to rapporteringer imellem vil blive lavere, såfremt de to rapporteringer ikke bruger mange 

af de samme ord. Idet denne population består af CG-rapporteringer, samt de anbefalinger, ud fra hvilke 

disse rapporteringer udarbejdes, vil populationen nødvendigvis indeholde mange af de samme ord.  

Dels skal det også bemærkes at mange selskaber vælger at gengive anbefalingernes fuldstændige ordlyd i 

deres rapportering, hvorfor der naturligvis er højere sammenfald på dette område, i særdeleshed i 2010, 

hvor rigtig mange har valgt at gøre brug af det skema KGS har udarbejdet. Det vil altså sige, at det bliver de-

res ’forklaringer’, altså en forklaring af, hvordan de IKKE følger en anbefaling, der dermed trækker ned i kor-

relationen med de øvrige rapporteringer. Efter udarbejdelsen af korrelationsanalysen i NVivo 9, stod det 

hurtigt klart for os at korrelationerne selskaberne imellem var relativ høj.  
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Korrelationsanalyse 

Antal resultater 409.965 
Gennemsnit 0,69986 
Median 0,71805 
Højeste korrelation 1 
Laveste korrelation 0,05476 

Tabel 3.2-3 - Oversigt over korrelationsanalysens overordnede resultater 

De(n) højeste korrelation(er) er som angivet herover på 1. Der er i alt tolv selskabers rapporteringer der har 

haft denne korrelation, enten søsterselskaber imellem, eller det samme selskaber på to, eller flere, på hin-

anden følgende år. Det drejer sig om følgende selskaber; 

 Brdr. A & O Johansen i årene 2006-2008 

 Klimainvest 2008-2009 

 Schaumann Properties 2006-2007 

 Formuepleje Penta, Safe og Pareto, 2009-2010 

 Formuepleje Optimum og Limitellus 2009 

 Formueevolution I og II i 2008 

 Berlin III og Berlin IV i 2007 

Vi finder det bemærkelsesværdigt fordi, set i vores optik, må det synes logisk at et selskab, og særligt i peri-

oden henover en finanskrise, bør have behov for at revurdere/reformulere sine principper for god selskabs-

ledelse. I de tilfælde hvor rapporteringerne går henover år 2008-2009, må det yderligere undre da der rent 

faktisk sker ændringer af anbefalingerne to gange i løbet af 200826,27. German Highstreet II kan desuden og-

så tilføjes på denne liste, dog har de kun lavet en samlet rapportering på deres hjemmeside der dækker for 

årene 2007-2009. 

I tilfældet Brdr. A & Johansen skal det retfærdigvis også bemærkes, at de i deres mailkorrespondance anfø-

rer at der er sket små ændringer år for år, men da det ikke har været muligt for os at uddrage denne tekst 

fra årsrapporterne, og at de endvidere i mailen vedhæfter den skabelon som de siger, har været gældende 

for de 3 år, har vi valgt at bruge dette som datagrundlaget. Det er således meget muligt at de ikke ville have 

en korrelation på 1 såfremt at det havde været muligt for os at udtrække rapporteringerne. 

                                                            
26 Til trods for at der kan være tale om anbefalinger der fortsat kan tilkendegives som ”dem følger vi” og derfor ikke nødvendigvis behøvede at have relevans for virk-
somheden, virker det en smule bemærkelsesværdigt for os, og ikke mindst, som en klar indikation på at man nok ikke er helt oppe på ”noderne” med hvad der sker i KGS 
regi.  
27 Første gang der sker ændringer, sker det i pkt. 6 Anden gang der sker ændringer sker det til punkt 3 og Punkt 5.  
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For selskaberne Klima Invest og Schaumann Properties, har det eneste der har været ændret i deres årsrap-

port i de år, hvor de har en korrelation på 1, været opsætningen i årsrapporten. Selve det skrevne har været 

fuldstændig identisk.  

Selskabet German Highstreet II har direkte indikeret at de ikke har opdateret deres rapportering fra 2007-

2009, ved simpelthen at henvise til en og samme fil, vedrørende de pågældende år. Vi vil redegøre mere 

uddybende for disse selskaber, under vores afsnit omkring Small Cap selskaberne. 

Som anført indledningsvist finder vi det yderligere bemærkelsesværdigt at man henover en finanskrise ikke 

føler behov for at revurdere sit ledelseskodeks. I medierne har man læst side op og side ned om hvilke tiltag 

forskellige selskaber har foretaget sig for at håndtere - og navigere igennem finanskrisen. Da disse tiltag bli-

ver foretaget i selskabets øverste ledelse, må det i den forbindelse også synes bemærkelsesværdigt, at man 

ikke har fundet behov for, at anføre ændringer af nogen art. På basis af vores teori, mener vi formålet med 

CG-rapporteringen må være, at det skal være en dynamisk proces, som kontinuerligt omstiller sig til selska-

bets behov, og dens omverden, for således at give rapporteringen et sandfærdigt – og ikke mindst- rettidigt 

billede af selskabets ledelse.   

Som det også fremgår af undersøgelsen er der flere søsterselskaber der også har en korrelation på 1, endvi-

dere er der flere tilfælde hvor disse har et sammenfald meget tæt på 1 i Formueplejeselskaberne. For For-

muepleje- og Formue Evolution selskaberne28 gælder det dog også, at de respektivt ledes af de samme per-

soner. På denne led synes vi heller ikke at dette forhold er særlig problematisk, netop fordi det er den sam-

me personkreds der rent faktisk skal beskrive hvordan de udøver corporate governance. 

3.2.2 Alle selskaberne 
Når man sammenholder alle selskaberne med hinanden over perioden 2005 til 2011 viser tabel 3.2-4 at der, 

i overensstemmelse med hypotese 2, sker en generel positiv udvikling i forklaringsgraden over årene indtil 

2010. Denne stigning i forklaringsgraden betyder at selskaberne over tid forklarer hinandens rapporteringer 

bedre og bedre, hvilket taler for at der i overensstemmelse med hypotese 2, sker en generel 

institutionalisering af CG-rapporteringerne i perioden. Omvendt sker der ikke en stagnation i 

korrelationerne, hvilket taler imod hypotese 3. Det skal dog understreges at dette er en generel 

undersøgelse, og at det ikke har været muligt at sammenholde korrelationerne med antallet af ord i de 

enkelte år, hvilket ville have understøttet undersøgelsen bedre. Alligevel har vi gjort en række observationer 

af CG-rapporteringernes længde i forbindelse med indsamlingen heraf, og derfor mener vi at kunne sige 

                                                            
28 Vi henviser til fanebladet ledelser i korrelationsanalysen i bilag 2 på vedlagte cdrom. 
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følgende. Den signifikante stigning i 2006 kan muligvis forklares med en generel stigning i antallet og 

længden af selskabernes CG-rapporteringer, og kan dermed siges at være et udtryk for de første reelle trin 

mod institutionaliseringen af CG-rapporteringerne. Omvendt gælder det også at desto mere 

institutionaliseret et begreb bliver desto mere kræver det fra selskabernes side for at udvise selvstændighed 

og derigennem legitimerer sig, hvilket ses i henholdsvis 2005 og 2011. I 2005 er korrelationen f.eks. den 

laveste for alle årene, hvilket selvfølgelig kan tolkes positivt således at CG-rapporteringerne var mere 

selvstændige og legitime på dette tidspunkt, men det kan også være en indikator for at der simpelthen ikke 

er sket nogen større institutionalisering på området på dette tidspunkt. Sidstnævnte understøttes af at flere 

selskaber i 2005 har udfærdiget rapporteringer med meget få og generelle vendinger som f.eks.: ”I selskab 

xx er det bestyrelsen opfattelse, at selskab xx i alt overvejende grad efterlever alle anbefalinger”. Denne 

formulering, som er meget selskabsspecifik pga. af selskabets navn, vil medføre at korrelationen med andre 

rapporteringer vil være lav, og det må siges at være begrænset hvor meget legitimitet man kan tilskrive en 

sådan rapportering. 

I 2009 sker der en generel stigning i alle fire målinger, hvilket resulterer i at Mid Cap ikke længere har en 

signifikant højere korrelation end alle selskaberne, hvilket den ellers har været i alle årene op til 2009. I 

perioden fra 2007 til 2009 har Mid Cap ellers haft en stigning i korrelationerne, uden at disse har været 

signifikante, hvilket taler for at der er sket en institutionalisering uden at dette er gået ud over legitimiteten.  

Det samme gør sig gældende for Large Cap i årene 2007, 2007 til 2008 og 2008 der desuden har en 

signifikant højere korrelation end alle selskaberne i alle de målte år. 
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Tabel 3.2-4 – Korrelationen for alle selskaber, anbefalingerne i forhold til disse og de tre Caps generelt, 2005-2011 

I 2010 sker der et mindre fald i korrelationen for alle selskaberne, hvilket dog ikke er signifikant i forhold til 

2009 til 2010. Faldet kan dog skyldes at mange af de selskaber der har rapporteret i 2010, har valgt både at 

udarbejde en CG-rapportering efter KGS-skemaet, og en narrativ CG-rapportering i deres årsrapport. Mange 

af disse narrative CG-rapporteringer er i 2010 meget kortere end de narrative CG-rapporteringer fra de 

tidligere år, og de trækker derfor korrelationen for 2010 ned, idet disse rapporteringer ikke har så mange 

ord til fælles med hinanden som de tidligere rapporteringer. Omvendt gør det sig gældende for 

skemarapporteringerne, idet de indeholder mange af de samme ord, idet skemarapporteringerne 

indeholder KGS’ anbefalinger og derfor trækker korrelationen op, hvilket især resultaterne fra 2011 vidner 

om. Den høje korrelation i 2011, og dermed også den markante stigning fra 2010 til 2011, skyldes nemlig at 

de bagvedliggende CG-rapporteringer udelukkende består af fire rapporteringer, som alle er afgivet i 

skemaform. Det er derfor meget muligt at brugen af skemaformen i CG-rapporteringerne ville kunne true 

legitimiteten i CG-rapporteringerne idet der, som det fremgår, ikke bruges lige så mange forskellige ord fra 

selskabernes side til at differentiere sig fra de øvrige selskaber i denne form for rapportering som i den 

narrative form.  
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Tabel 3.2-5 – Alle selskabernes CG-score, 2007-2008 (Rose & Dolata, Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber, 2010) 

Sammenholder man selskabernes korrelation for årene ’2007’ ’2007 til 2008’ og ’2008’ finder man en 

positiv, men ikke signifikant udvikling. I sammen periode sker der, ifølge C. Rose og K. Dolatas undersøgelse, 

en positiv udvikling i hvor mange anbefalinger selskaberne forholder sig til på stort set alle områder, på nær 

risikostyring som går en smule ned. Det lader altså til at selskaberne i perioden stiger i legitimitet i relation 

til at forholde sig til flere anbefalinger og i korrelationerne, idet disse ikke udvikler sig signifikant, men i 

stedet stagnerer, i overensstemmelse med hypotese 3. 

Sammenholder man derimod alle selskabernes indbyrdes korrelation henover årene med de selskaber der 

alle indgår i NASDAQ OMX CPHs ”Small Cap”, ser man at alle selskaberne i årrækken ’2005’ til ’2007’ 

forklarer hinanden signifikant bedre end de af selskaberne som er kategoriseret under ”Small Cap”. Dette 

kan tolkes positivt, således at Small Cap selskaberne er bedre til at udvise selvstændighed i deres CG-

rapporteringer. Efter en nærmere undersøgelse af selskabernes CG-rapporteringer, at årsagen dog nok 

nærmere dels at Small Cap er det indeks med flest selskaber, hvilket medfører at der mangler konsensus 

omkring rapporteringernes udformning og dels at disse selskaber har færre ressourcer end selskaberne i 

Mid- og Large Cap, og derfor ikke rapporterer lige så meget hvilket har indvirkning på korrelationen. Dog 

skal det tilføjes at Small Cap selskaberne over perioden også laver en del signifikante stigninger, hvilket 

tyder på at de i perioden undergår en institutionaliseringsproces hvilket er positivt i forhold til hypotese 2. 

Small Cap selskaberne klarer sig også meget godt når det kommer til antallet af anbefalinger de forholder 

sig til, her har de nemlig en næsten 10 % gennemsnitsstigning i antallet af anbefalinger de har forholdt sig til 

fra 2007 til 2008. Også her stagnerer korrelationerne i perioden. 
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Tabel 3.2-6 - Alle Small Cap selskabernes CG-score, 2007-2008 (Rose & Dolata, Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber, 2010) 

Lidt overraskende, ses det omvendt, at det kniber en del for Mid Cap selskaberne med at forholde sig til 

samme antal anbefalinger som Small Cap selskaberne. Dette stemmer ikke umiddelbart overens med idéen 

om at Small Cap selskaberne har færre ressourcer end de større selskaber, og derfor har større udfordringer 

i relation til deres rapporteringer. Dog skyldes det nok at Small Cap selskaberne ikke havde forholdt sig til li-

ge så mange anbefalinger i 2007 som Mid Cap selskaberne, og derfor kommer til at se bedre ud end Mid 

Cap i 2008. I relation til de korrelationer der sker i perioden for C. Rose og K. Dolatas undersøgelse, sker der 

heller ikke i Mid Cap nogen signifikante udsving.  
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Tabel 3.2-7 - Alle Mid Cap selskabernes CG-score, 2007-2008 (Rose & Dolata, Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber, 2010) 

Mid Cap selskaberne klarer sig dog til gengæld en del bedre end Small Cap i relation til at forklare selska-

bernes CG-rapporteringer indbyrdes. Således er Mid Cap selskabernes indbyrdes korrelation signifikant hø-

jere end Small Cap indbyrdes korrelation i årene ’2005’ til ’2008 til 2009’ og igen i ’2009 til 2010’. Herefter 

bliver der vendt om på situationen i ’2010 til 2011’ hvor Small Cap selskabernes indbyrdes korrelation er 

signifikant højere end Mid Cap selskabernes indbyrdes korrelation. Denne ændring skyldes at kun én af de i 

alt fire skemarapporteringer i 2011 er fra et Mid Cap selskab, mens de øvrige er Small Cap selskaber – hvil-

ket også forklarer deres store stigning i 2011. 

Korrelationen for Large Cap selskaberne vider om det forventelige, nemlig at selskaberne heri generelt er 

gode til at rapportere. Dette aflæses dels af at de forholder sig til 80 % af anbefalingerne, jf. C. Rose og K. 

Dolatas figur, og dels at de i vores egen undersøgelse har en relativt høj korrelationen fra starten af rappor-

teringsperioden. Dette kan skyldes at det ville være forventeligt at flere af disse selskaber har rapporteret 

om CG forud for rapporteringspligtens indtræden tilbage i 2005, hvilket ville medføre at institutionaliserin-

gen allerede havde været i gang i årene forinden denne undersøgelses tidsmæssige begrænsning. For Large 
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Cap selskaberne, er korrelationen også stagnerende i perioden, som det også gjorde sig gældende for Mid- 

og Small Cap. 

 
Tabel 3.2-8 - Alle Large Cap selskabernes CG-score, 2007-2008 (Rose & Dolata, Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber, 2010) 

Udover størrelse blev der i afsnit ”2.6 Opsamling” argumenteret for at også KGS’ anbefalinger kunne have 

en effekt på selskabernes CG-rapportering henover årene. Den sidste måling i tabel 3.2-4 ovenfor er derfor 

en måling der viser hvor godt KGS’ anbefalinger forklarer CG-rapporteringerne i de enkelte år. Hvad der er 

specielt interessant ved denne måling er at resultaterne herfra ligger signifikant over så godt som alle øvrige 

målinger i tabellen, og at ingen af de øvrige målinger på noget tidspunkt ligger signifikant over denne. Dette 

betyder at KGS’ anbefalinger er den bedst forklarende faktor af de fire der indgår i tabel 3.2-4 

Internt har de forskellige anbefalinger der er udgivet fra KGS’ side over tid en gennemsnitlig korrelation på 

0,93, hvoraf – ikke overraskende – de to anbefalinger fra 2008 er dem der ligner hinanden mest. 2010 

anbefalingerne er omvendt dem der skiller sig mest ud fra de øvrige anbefalinger, hvilket vidner om at der 

er foretaget nogle større ændringer med disse anbefalinger. Lidt overraskende har 2010 anbefalingerne dog 

mere til fælles med anbefalingerne fra 2005 end forgængerne fra 2008. 
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Anbefalingerne indbyrdes 2005 2008-1 2008-2 Antal ord 

2005    4971 

2008-1 0,997819 
  

5034 

2008-2 0,997105 0,999098 
 

5124 

2010 0,864375 0,860709 0,859884 6391 
Tabel 3.2-9 - Korrelationsanalysen af KGS' anbefalinger 

Anbefalingernes forholdsvis høje gennemsnitlige korrelation er ikke helt uventet idet de fastsætter ram-

merne for CG-rapporteringerne, og sidstnævnte derfor må indeholde mange af de samme ord som anbefa-

lingerne. Alligevel kan den virke en smule foruroligende idet CG-rapporteringerne jo gerne stadigvæk skulle 

udvise en form for selvstændighed der knytter sig til virksomheden og dermed giver legitimitet. Derfor øn-

sker vi at undersøge udviklingen indenfor CG-rapporteringerne nærmere, og følgende ti selskaber er blevet 

udvalgt til at repræsentere de ti brancher og de tre Caps29 som NASDAQ OMX CPH benytter. Det er menin-

gen at hvert af disse ti selskaber skal forholde sig til sine egne CG-rapporteringer og KGS’ anbefalinger årene 

imellem, samt brancherne generelt. På denne måde opnås en forståelse for det enkelte selskabs udvikling i 

relation til korrelation, men også branchernes generelle udvikling. Denne brancheopdeling er den samme 

opdeling som C. Roses og K. Dolata bruger i deres undersøgelser, og deres resultater vil derfor også løbende 

blive inddraget. 

Selskab Branche Cap 

Alm. Brand Finans Mid Cap 
Brd. A&O Johansen Industri Small Cap 

Danisco Konsumentvarer Large Cap 
Greentech Energy Systems Forsyning Small Cap 

H+H International Materials Small Cap 
Novo Nordisk Sundhedspleje Large Cap 

Parken Sport & Entertainment Forbrugsgoder Small Cap 
Simcorp Informationsteknologi Mid Cap 

TDC Telekommunikation Large Cap 
Torm Energi Mid Cap 

Tabel 3.2-10 - Oversigt over udvalgte selskaber 

3.2.3 Alm. Brand, Finans 
Alm. Brand koncernen er et børsnoteret holdingselskab der, udover Alm Brand Bank, beskæftiger sig med 

aktiviteter inden for skades- liv- og pensionsforsikring, investering, m.m. Banken kom i modvind da det kom 

frem at det var den ’største’ (børsnoterede) bank med det højeste risikoindeks at dømme efter målingen d. 

23.06.2011 (TV2 Nyhederne, 2011). Pga. selskabskonstruktionen og den høje risiko i bankdelen af selskabet, 

er Alm. Brand blevet udvalgt som repræsentant for branchen ”Finans”. 

                                                            
29 NASDAQ OMX CPH har inddelt aktierne i følgende brancher: Industri, Finans, Sundhedspleje, Konsumvarer, Forbrugsgoder, Materialer, IT, Telekommunikation, Energi 
og Forsyning. Derudover er aktierne inddelt i tre forskellige Caps; Small, Mid og Large. Selskaberne er udvalgt efter en række kriterier som der vil blive redegjort for un-
der hvert selskab. Hvert af de ti selskab repræsenterer deres egen branche, og er fordelt jævnt ud på de forskellige Caps, således at tre selskaber repræsenterer Mid- og 
Small Cap og to repræsenterer Large Cap. 
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I modsætning til tendensen fra tabel 3.2-4, hvor korrelationen er lav i de første år og stiger efterhånden som 

tiden går, er Alm. Brands egen korrelation meget høj de første år og falder derefter efterhånden som tiden 

går. Selvom faldene i ’ 2007 til 2008’, ’2008’, ’2009’, ’ 2009 til 2010’ og ’2010’ alle er signifikante er det mest 

interessante i forbindelse med disse fald er dog at der i ’2008 til 2009’ er en stigning i korrelationen. Dette 

betyder at CG-rapporteringerne fra 2008 forklarer CG-rapporteringerne fra 2009 bedre end de øvrige CG-

rapporteringer fra 2009 – og omvendt. Dette skyldes selvfølgelig dels at der er en stigning i korrelationen i 

’2009’ i forhold til ’2008’, men denne er altså ikke lige så høj som hvis man sammenholder de to års CG-

rapporteringer med hinanden. Derudover er det muligt at disse kontinuerlige fald og denne stigning er ud-

tryk for et selskab der er ved at arbejde med deres CG-rapportering, og som derfor ikke er et udtryk for en 

stigende intern institutionalisering. Dette understøttes af at der i de første tre rapporteringer er meget få 

antal af ord, hvilket indikerer meget ens rapporteringer pga. de høje korrelationer i 05-06 og 06-07. I de ef-

terfølgende år udarbejdede selskabet flere CG-rapporteringer hvert år hvoraf nogle af dem lignede hinan-

den mere end andre, hvilket bl.a. også kan tilskrives længden af dem. Med tiden er det primært dem af 

samme længde der forklarer hinanden bedst. 

CG-rapporteringens navn Årstal Antal ord 

Alm._Brand_2005_DA 2005 499 

Alm._Brand_2006_DA 2006 463 

Alm._Brand_2007_DA 2007 534 

Alm._Brand_2008_DA 2008 584 

Alm._Brand_CG_HP_2008_DA 2008 7192 

Alm._Brand_2009_DA 2009 627 

Alm._Brand_CG_2009_DA 2009 7845 

Alm._Brand_CG_HP_2009_DA 2009 7918 

Alm._Brand_2010_DA 2010 1641 

Alm._Brand_CG HP_DA 2010 2010 871 

Alm._Brand_CG_HP_2010_DA-16 2010 4622 

Alm._Brand_CG_HP_2010_DA-29 2010 7472 

Tabel 3.2-11 - Antal ord i Alm. Brands CG-rapporteringer 

KGS’ anbefalinger forklarer med tiden en stadig større del af Alm Brands CG-rapporteringer, hvilket tyder på 

at selskabet med tiden begynder at tage mere udgangspunkt i det der står i anbefalingerne. Dette sker må-

ske i for høj grad idet anbefalingerne selv efter det signifikante fald i 2010, forklarer selskabets CG-

rapporteringer bedre end selskabet selv gør. Dette henviser selvfølgelig tilbage til de mange forskellige ud-

arbejdede CG-rapporteringer selskabet har udgivet i årene 2008-2010. Dette taler ikke videre godt for sel-

skabets legitimitet om ikke andet fordi de mange rapporteringer der udgives i årene 2008 til 2010 giver et 

forvirrende billede fra regnskabsbrugeren.  
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Tabel 3.2-12 - Korrelationen for Alm. Brand, anbefalingerne i forhold til denne og branchen Finans generelt, 2005-2011 

Overordnet undergår branchen ”Finans” internt en kontinuerlig positiv udvikling i korrelationen over alle år, 

der sker med andre ord en stigende institutionalisering idet rapporteringerne forklarer hinanden bedre. 

Selvom der sker et mindre fald i korrelationen mellem rapporteringerne fra ’2009 til 2010’, er dette dog ikke 

signifikant. Der sker derimod en signifikant stigning i ’2010’, hvilket er atypisk i forhold til den almindelige 

udvikling fra 2009 til 2010, men det er meget muligt at der er flere selskaber her der rapporterer efter KGS’ 

skema, end den ’almindelige’ narrative måde.  

Stigningerne i ’2005 til 2006’, ’2006’, ’2008 til 2009’, ’2009’, ’2010 til 2011’ og ikke mindst ’2011’ er også alle 

sammen signifikante, heraf kan ’2005 til 2006’, ’2008 til 2009’ og ’2010 til 2011’ umiddelbart forklares af 

stigningerne i korrelationerne for ’2006’, ’2009’ og ’2011’, hvoraf stigning i 2011, ikke overraskende, er den 

største – jf. forklaringen i starten af afsnit 3.2.2. Hvad der er særligt interessant er 2011 tallene, som er ble-

vet til på baggrund af 3 rapporteringer, som alle er afgivet efter skemametoden. Dette vidner om hvor lidt 

plads til selvstændighed der kan udtrykkes på baggrund af den rene skemarapportering.   
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Tabel 3.2-13 - Alle Finans selskabernes CG-score, 2007-2008 (Rose & Dolata, Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber, 2010) 

Selvom branchen undergår en positiv udvikling i ’2007’, ’2007 til 2008’ og ’2008’ så er denne ikke signifikant, 

hvilket stemmer meget godt overens med hypotese 3 og C. Rose og K. Dolatas undersøgelse der viser en 

gennemsnitlig meget lille stigning i antallet af anbefalinger branchen forholder sig til i denne periode. Det er 

dog interessant at hæfte sig ved at ”Finans” dækker over nogle af de mest regulerede selskaber på NASDAQ 

OMX CPH, nemlig de finansielle selskaber, og at det alligevel er muligt at identificere regulære fald, inden 

for visse områder fra 2007 til 2008, således at de rent faktisk forholder sig til færre anbefalinger i 2008.  

3.2.4 Brd. A&O Johansen, Industri 
Som repræsentant for branchen industri, er Brd. A & O Johansen blevet valgt. Dette selskab havde, som 

nævnt i afsnit 3.2.1.3, en korrelation på 1 i årene 2006 til 2008, hvilket også er grunden til at det er blevet 

udvalgt som repræsentant for branchen. Dette giver os nemlig mulighed for at se nærmere på en rapporte-

ring som ikke umiddelbart er videre ønskeligt pga. korrelationen på 1. 

Sammenholder man målingerne med antallet af ord i Brd. A&O Johansens CG-rapporteringer, lader det til at 

selskabet stadigvæk er ved at finde deres ståsted, om end det lader til at gå den rigtige vej. Efter tre år med 

en korrelation på en og tre CG-rapporteringer med det samme antal ord, sker der en stor ændring i CG-

rapporteringen fra 2008 til 2009, som ikke udelukkende kan tilskrives de henholdsvis 20 ekstra og 13 færre 

ord de to CG-rapporteringer i 2009 indeholder i forhold til 2008 rapporteringen. Hvad der kan undre i for-

bindelse med CG-rapporteringerne i 2009, er at de ikke er ens, men alligevel forklarer hinanden i så høj en 

grad at det kan undre at selskabet har valgt at udarbejde to CG-rapporteringer. Herefter sker der igen en 
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større ændring fra 2009 rapporteringerne til 2010 rapporteringerne, som dog nok hovedsageligt kan forkla-

res ved stigningen i antallet af ord der bruges i 2010 rapporteringerne. 

CG-rapporteringernes navn Årstal Antal ord 

Brdr. A & O JohansenCG2006 2006 730 

Brdr. A & O JohansenCG2007 2007 730 

Brdr. A & O JohansenCG2008 2008 730 

Brdr. A & O JohansenCG2009 2009 750 

Brdr. A & O JohansenCG2009hj 2009 717 

Brdr. A & O JohansenCG2010 2010 1589 

Brdr. A & O JohansenCG2010hj 2010 5593 

Tabel 3.2-14 - Antal ord i Brd. A&O Johansens CG-rapportering 

Anbefalingernes korrelation ændrer sig heller ikke meget før 2009, hvilket nok primært må tillægges 

ændringen i selskabets CG-rapportering idet ændringerne i anbefalingerne fra 2005 til 2008-1 og 2008-2 

ikke var særlig stor, jf. Tabel 3.2-9. Anbefalingernes korrelation i relation til CG-rapporteringerne stiger igen 

markant i 2010, hvilket dels skyldes at den ene rapportering er en såkaldt skemarapportering, men også i 

relation til den anden rapportering havde anbefalingerne en meget høj korrelation. 

 

Tabel 3.2-15 - Korrelationen for Brd. A&O Johansen, anbefalingerne i forhold til denne og branchen Industri generelt, 2005-2010 
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Branchen Industri har som det ses i tabellen ovenfor, haft en forholdsvis stabil stigning i korrelationen 

henover årene, med undtagelse af et signifikant fald i ’2009 til 2010’. Dette kan evt. skyldes forskellen 

mellem skemarapporteringer og narrative rapporteringer, hvoraf førstnævnte var mere udbredt i 2010 end 

2009. Selvom institutionaliseringen således stiger internt i branchen, er niveauet dog ikke unormalt højt 

sammenlignet med øvrige brancher. 

Når det kommer til at forholde sig til KGS’ anbefalinger, klarer Industri sig forholdsvist ok, idet der er en 

stigning i antallet af anbefalinger selskaberne forholder sig til fra 2007 til 2008. I disse år stangnere 

korrelationerne for industri, hvilket stemmer overens med hypotese 3. 

 
Tabel 3.2-16 - Alle Industri selskabernes CG-score, 2007-2008 (Rose & Dolata, Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber, 2010) 

3.2.5 Danisco, Konsumentvarer 
Danisco blev i foråret 2011 opkøbt af det amerikanske selskab Dupont (DRs Nyheder - Penge). Forud for det-

te opkøb, havde Danisco i mange år været et af de eneste selskaber som var ejet af en forholdsvis spredt 

ejerkreds, hvilket er specielt i en dansk kontekst. Netop som følge af det spredte ejerskab er det tænkeligt at 

Daniscos har været nødsaget til at gøre noget ’ekstra’ ud af deres CG-rapporteringer, og på denne måde og-

så har kunnet tiltrække Dupont som køber. 

Nedenstående tabel viser at Danisco har en meget høj og stabil korrelation på sine egne CG-rapporteringer 

henover årene, idet der ingen signifikante udsving er. Dette stemmer desuden også overens med hypotese 3 

om legitimitet. Dette skyldes at antallet af ord i selskabets rapporteringer også stiger stødt henover årene, 

og selskabet således stadig udvikler deres CG-rapporteringer. Omvendt tyder det også på at selvom CG-
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rapporteringen stiger så er det mange af de samme ord der går igen, idet korrelationen ikke ændrer sig me-

get henover årene. De høje korrelationer selskabets rapporteringer imellem, tyder desuden på en høj grad 

af institutionalisering, hvilket understøtter hypotese 2.  

CG-rapporteringernes navn Årstal Antal ord 

Danisco_CG_2004-2005_DA 2004-2005 1514 

Danisco_CG_2005-2006_DA 2005-2006 1909 

Danisco_CG_2006-2007_DA 2006-2007 2337 

Danisco_CG_2007-2008_DA 2007-2008 2946 

Danisco_CG_2008-2009_DA 2008-2009 3224 

Danisco_CG_2009-2010_DA 2009-2010 3248 

Tabel 3.2-17 - Antal ord i Daniscos CG-rapporteringer 

Anbefalingerne forklarer også selskabets rapporteringer meget godt, men ligger dog konsekvent signifikant 

under selskabets egen korrelation. Dette er positivt da dette betyder at selskabet stadigvæk har noget legi-

timitet på trods af at de formår at indarbejde anbefalingerne i selskabets CG-rapporteringer. 

 

Tabel 3.2-18 - Korrelationen for Danisco, anbefalingerne i forhold til denne og branchen Konsumentvarer generelt, 2005-2010 

Branchen Konsumentvarer vidner om en noget alternativ udvikling. For det første er der, noget atypisk, stor 

korrelation mellem 2005 rapporteringerne. Faktisk den højeste på nær 2009, men generelt for branchen ser 
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vi at der ikke sker store ændringer år for år, undtagen i 2008 og, som den generelle tendens også vidner om, 

i 2010. Det kunne altså tyde på at konsensus omkring rapporteringens udformning har været relativt højere 

for denne branche, og således er der da også nogle af selskaberne som minder mere om hinanden i denne i 

forhold til i andre brancher, f.eks. finder vi her flere af de store danske bryggerier. Da det endvidere er en 

mindre branche kan dette måske være en indikator for, at man her, i højere grad lader sig inspirere fra hin-

anden. En korrelation på 0,89 mellem Carlsberg og Danisco i 2008 er med til at indikere at er noget bran-

chespecifikt, som gør at korrelationen er over det forventede i forhold til anbefalingernes vægt, eller at sel-

skaberne i branchen i hvert fald lader sig inspirere af hinanden. Dette underbygges af at der ingen person-

sammenfald er i de to selskabers bestyrelser og direktion for 2008. 

 
Tabel 3.2-19 - Alle Konsumentvarer selskabernes CG-score, 2007-2008 (Rose & Dolata, Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber, 2010) 

I forhold til hvor mange anbefalinger branchen forholdt sig til i 2007 og 2008 vidner figuren igen om at der 

sker en positiv udvikling, men hvad der er paradoksalt  i forhold til de tidligere målinger er at der i denne 

branche faktisk i dette år sker en signifikant stigning i korrelationen fra 2007 til 2008. Denne branche vidner 

ikke om, at der er sket den store udvikling, idet der allerede fra 2005 har været en høj og forholdsvis stabil 

korrelation CG-rapporteringerne imellem. Det er muligt at en del af disse selskaber har rapporteret før 

2005, hvorfor der har været en overvejende enighed om konsensus. Omvendt kan det argumenteres at hvis 

mange af selskaberne i branchen er som Danisco, så er der alligevel tale om en branche der møder både 

hypotese 2 og 3, idet denne formår at forklare sig selv meget godt over årene, samtidig med at der kommer 

flere ord til CG-rapporteringen. 
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3.2.6 Greentech Energy Systems, Forsyning 
 
Selskabet er interessant fordi det er et relativt lille selskab, som står for at drive vindmølleparker. Det er pla-

ceret i en branche som typisk er kendetegnet ved store statsmonopoler som DONG o. lign. og som et lille 

selskab i branchen, synes vi derfor det kunne være interessant at vurdere om de søger at differentiere sig 

via eksempelvis deres CG rapportering.  

Udviklingen i Greentechs CG-rapporteringer vidner om en lidt speciel start, med en CG-rapportering fra 

2005  

”Corporate Governance 
Det er Greentech’s mål, at selskabet ledes på en ordentlig og redelig måde, som over en længere periode medvirker til 

at skabe værdi for selskabets aktionærer, medarbejdere og andre interessenter.” 
(Greentech, 2005) 

Vi argumenterede indledningsvist i dette afsnit, for at 2005 for mange selskaber har været et slags prøve år, 

og at der i dette år endnu ikke har været nogen særlig konsensus omkring om hvad og hvordan man skulle 

rapportere, hvilket ovenstående citat derfor også kan vidne om. Det ses dog tydeligt både på korrelationen 

fra ’2005 til 2006’ og i stigningen af antallet af ord der er blevet benyttet i ’2005’ kontra ’2006’ at Greentech 

tager revance i 2006. Derefter er der høje korrelationer indtil der sker et signifikant fald da CG-

rapporteringen fra 2008 bliver sammenholdt med CG-rapporteringen fra 2009. Dette fald er ikke mindst in-

teressant idet de to CG-rapporteringer ikke er så forskellige længdemæssigt som tidligere, og det tyder der-

for på at der bliver arbejdet alvorligt med selskabets CG-rapportering i dette år, hvilket er godt for legitimi-

teten. Herefter sker der dog igen to signifikante fald i korrelationerne når CG-rapporteringen fra 2009 bliver 

sammenholdt med de to fra 2010, og ikke mindst da de to fra 2010 bliver sammenholdt internt. Dette er in-

teressant idet 2010 rapporteringerne indeholder flere ord, og derfor burde indeholde nogle flere af ordene 

fra 2009 rapporteringen. En nærmere undersøgelse viser dog at det er den narrative CG-rapportering fra 

2010 der ’trækker’ ned i de gennemsnitlige korrelationer hvilket er positivt for legitimiteten idet det betyder 

at der stadigvæk arbejdes med denne del. 

Filnavn Årstal Antal ord 

Green Tech Energy CG 2005 2005 32 

Green Tech Energy CG 2006 2006 1169 

Green Tech Energy CG 2007 2007 955 

Green Tech Energy CG 2008 2008 611 

Green Tech Energy CG 2009 2009 673 

Green Tech Energy CG 2010 2010 1940 

Green Tech Energy CG 2010hj 2010 7196 

Tabel 3.2-20 - Antal ord i Greentech Energy Systems CG-rapporteringer 
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Ligesom hos Alm. Brand spiller anbefalingerne også en stigende rolle i Greentechs CG-rapporteringer, hvil-

ket tyder på at selskabet med tiden begynder at tage mere udgangspunkt i det der står i anbefalingerne. 

Dette sker måske i for høj grad idet anbefalingerne, trods signifikante udsving forklarer en forholdsvis stabil 

andel af CG-rapporteringerne hen over årene 2008, 2009 og 2010. Selvom det ikke umiddelbart tegner godt 

for legitimiteten at have så høje korrelationer med anbefalingerne, må selskabets egen udvikling alligevel 

tilskrives en værdi, her tænkes især på ændringer i korrelationer år for år, og antal ord i rapporteringerne. 

 

Tabel 3.2-21- Korrelation for Greentech Energy Systems, anbefalingerne i forhold til denne og branchen Forsyning generelt, 2005-2010 

Branchen ’Forsyning’, indeholder kun to selskaber og Greentech er det selskab vi har kunnet finde CG-flest 

rapporteringer fra, hvilket forklarer det begrænsede antal af korrelationer. Dette forklarer desuden også at 

branchen har samme korrelation som Greentech selv i ’2006 til 2007’ samt ’2010’. Som det fremgår af de 

gennemsnitlige korrelationer for branchen ligner de to selskabers CG-rapporteringer altså ikke hinanden 

synderligt, og denne branche kan altså ikke ligefrem tilskrives nogen institutionalisering. 

C. Rose og K. Dolata har ikke udarbejdet nogen undersøgelse for denne branche, idet der kun er to selska-

ber i denne branche, og de ikke har ønsket at udstille nogle enkelte selskaber i deres undersøgelse. Vi har 

også kun en korrelation for denne periode, som dog ikke er signifikant anderledes end den forrige måling. 
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3.2.7 H+H International, Materialer 
H+H er valgt da dette selskab har udarbejdet og opdateret deres CG-rapporteringer flere gange årligt. Som 

udgangspunkt lader det derfor til at dette selskab arbejder temmelig meget med at tilpasse deres rapporte-

ringer til deres kontekst kontinuerligt. Det skal i denne henseende dog bemærkes, at selskabet i deres mail-

korrespondance angiver at de opdateringer der finder sted flere gange om året, kun sker på engelsk, hvorfor 

vi ikke har disse resultater med i vores undersøgelse. Dette til trods indikerer de årlige danske rapporterin-

ger også at der sker et kontinuerligt arbejde på dansk.  

  

Tabel 3.2-22 - Korrelation for H+H, anbefalingerne i forhold til denne og branchen Materials generelt, 2005-2010 

Årene imellem ser vi fra 2005-2006 og fra 2006-2007 at rapporteringerne mest af alt ligner sig selv, og selv-

om det kan være nærliggende at antage at der i 2007-2008 og 2008-2009 ikke sker lige så megen udvikling i 

rapporteringen, vidner understående tabel om at det gør der. 
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Filnavn Årstal Antal ord 

H+Hcg2005 2005 587 

H+Hcg2006 2006 866 

H+Hcg2007 2007 491 

H+Hcg2008 2008 742 

H+Hcg2009 2009 1353 

H+HCG2010 2010 4963 

H+HCG2010år 2010 239 

Tabel 3.2-23 - Antal ord i H+Hs CG-rapporteringer 

Sammenholder man resultaterne fra søjlediagrammet med vores tabel over tabellen med antal ord i rappor-

terne, bekræfter denne tabel at der sker en relativ stor ændring i rapporterne år for år. Det er derfor nærlig-

gende at antage at arbejdet med rapporteringen i H+H er noget de går op i, da vi ser at der nødvendigvis må 

ske re- og omformuleringer år for år, som understøtter hypotese 3. Til trods for at der derfor sker et konti-

nuerligt arbejde med rapporteringen år for år, vidner søjlediagrammet også om, at anbefalingerne fylder 

meget i rapporteringerne år for år, hvorfor det legitimitet der kan tilskrives rapporteringen til trods for ar-

bejdet hermed kan være begrænset. 

Som det fremgår, forholder branchen ”Materialer” sig til flere anbefalinger i 2008 end 2007. Figuren vidner 

om at der er sket en stigning fra 2007-2008, og at der i 2008 således bliver forholdt sig til omkring 90 % af 

de enkelte anbefalinger. Dette billede kan også aflæses af vores egen figur, som vidner om at der sker en 

stigning i korrelation for 2007 til 2008. 

 
Tabel 3.2-24 - Alle Materials selskabernes CG-score, 2007-2008 (Rose & Dolata, Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber, 2010)  
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Hvor branchen har udviklet sig meget i forhold til hvor mange anbefalinger de forholder sig til fra 2007 til 

2008, har udviklingen i korrelationen været mindre signifikant, om end vidnende om at der er sket en øgede 

grad af institutionalisering frem til 2009 som det også har været gældende for andre brancher. Branchen 

dækker over et bredt spektre af selskaber, og det kan være med til at forklare hvorfor korrelationen for 

branchen er lavere end for andre brancher.  

3.2.8 Novo Nordisk, Sundhedspleje 
For Novo Nordisk har vi nogle formodninger/håb for hvad vi kommer til at se, fordi netop dette selskab har 

deltaget aktivt i debatten/høringen omkring anbefalingerne og endvidere er der i Novo Nordisk person-

sammenfald ledelsen og KGS imellem, hvorfor vi forventer og håber at deres rapporteringer skiller sig ud, og 

kan være en slags best practice for den gode CG-rapportering. Novo Nordisk har endvidere været en aktiv 

debattør omkring ikke-finansielle rapporteringer gennem mange år. Tidligere bestyrelsesformand for Novo 

Nordisk, Mads Øvlisen, var ligeledes en af de fire personer der var medforfattere til Nørbyrapporten fra 

2001. Derudover har KGS formand indtil juni 2011, Steen Scheibye, endvidere siddet som formand for be-

styrelsen i Novo Nordisk gennem flere år. 

 

Tabel 3.2-25 - Korrelation for Novo Nordisk, anbefalingerne i forhold til denne og branchen Sundhedspleje generelt, 2005-2010 
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Som redegjort for indledningsvist, vidner figuren også om at Novo Nordisk tilsyneladende har evnet at diffe-

rentiere deres rapportering i høj grad. Vi ser en rapportering som i høj grad kun ligner sig selv år for år, og 

som forklarer sig selv i højere grad end anbefalingerne gør, hvorfor det altså tilsyneladende kan tilskrives en 

rimelig høj grad af selvstændighed i rapporteringen. Hvad der imidlertid kan undre en smule er hvis under-

stående tabel iagttages, for hvor vi hos de andre selskaber så, at antallet af ord fluktuere år for år, ser vi at 

antallet af ord for Novo Nordisk kun i mindre grad ændre sig. Selvom vi derfor har argumenteret for at rap-

porteringerne tilsyneladende udstråler en høj grad af legitimitet, står dette lidt i disharmoni til vores for-

ventninger, hvis arbejdet med rapporteringen år for år ikke er særlig udbredt.    

Filnavn Årstal Antal ord 

Novo_Nordisk_CG_2005_DA 2005 1494 

Novo_Nordisk_CG_2006_DA 2006 1453 

Novo_Nordisk_CG_2007_DA 2007 1977 

Novo_Nordisk_CG_2008_DA 2008 1802 

Novo_Nordisk_CG_2009_DA 2009 1717 

Novo_Nordisk_CG_2010_DA 2010 2085 

Tabel 3.2-26 - Antal ord i Novo Nordisk CG-rapporteringer 

Alligevel tyder det på at CG-rapporteringen er noget der vægtes højt hos Novo Nordisk. Helt fra 2005 har 

den haft et omfang(målt på ord) som vi har set hos de færreste af selskaberne, endvidere det faktum at søj-

lediagrammerne vidner om at rapporteringerne år for år mest af alt ligner sig selv, også målt i forhold til an-

befalingerne., Vores antagelser om at Novo Nordisk i høj grad arbejder med rapporteringen kan derfor be-

kræftes af vores undersøgelse, dog med det forbehold at der tilsyneladende ikke sker den store udvikling år 

for år, hvis man måler i forhold til antallet af ord. 

 
Tabel 3.2-27 - Alle Sundhedspleje selskabernes CG-score, 2007-2008 (Rose & Dolata, Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber, 2010)  
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C. Rose og K. Dolatas undersøgelse indikerer at branchen sundhedspleje generelt ikke er særlig gode til at 

forholde sig til anbefalingerne, på nær risikostyring. Der sker dog en positiv udvikling på alle områder fra 

2007 til 2008 i antallet af anbefalinger de forholder sig til. Sammenholdt med udviklingen i korrelation, er 

denne stagnerende fra 2008 og frem, hvilket kan indikere at branchen har fundet sit leje i forhold til hypote-

se 2 og 3. Udviklingen frem til 2008, vidner om at der er sket en øgede grad af institutionalisering i branchen 

og hvis selskaberne i branchen rapporterer som Novo Nordisk har gjort, kan det altså være en indikator for 

at der sker en udvikling i rapporteringen år for år, og at der kommer flere ord til. 

3.2.9 Parken Sport & Entertainment(PSE), Forbrugsgoder 
Perioden efter finanskrisen har været rimelig turbulent for PSE. Den personlige konkurs af en af hovedaktio-

nærerne, drev selskabet på jagt efter nye potentielle emner, hvilket lykkedes. Men de to nyindtrædende ak-

tionærer har sidenhen været med til at trække mange overskrifter i aviserne. Grundet de store interne 

uenigheder, og den meget udskiftning af bestyrelse og direktion, finder vi derfor PSE som et interessant ob-

jekt til uddybende fokusering. 

PSE genbruger ikke meget af sine tidligere CG-rapporteringer år for år, hvilket de mange signifikante udsving 

viser. Selvom der er stigninger er korrelationerne nemlig ikke lige så høje som vi kan se i mange andre sel-

skaber. Disse udsving er dog interessante at sammenholde med antallet af ord der indgår selskabets CG-

rapporteringer, idet det heraf fremgår at faldet i ’2007 til 2008’ evt. skyldes at selskabet har valgt at fire 

doble antallet af ord i deres CG-rapportering. Dette betyder således at PSE sagtens kan have genbrugt noget 

fra deres tidligere rapportering i 2008 men fordi de har tilføjet så mange nye ord falder korrelationen de to 

imellem. I ’2008 til 2009’ sker der igen en stigning hvilket skyldes en høj korrelation mellem de to narrative 

rapporteringer i 2008 og 2009. Hverken i ’2009’ eller ’2010’ forklarer PSE dog deres egne CG-rapporteringer 

særlig godt hvilket skyldes at der i begge år udgives en narrativ og en skemarapportering, hvis korrelationer 

generelt ikke er særlige høje. Den høje korrelation i ’2009 til 2010’ skyldes imidlertid også primært en høj 

korrelation mellem de to narrative rapporteringer i 2009 og 2010. 

Filnavn Årstal Antal ord 

PSE2006år 2006 114 

PSEcorporategovernance2007år 2007 228 

PSEcorporategovernance2008år 2008 952 

PSEcorporategovernance2009 2009 649 

PSEcorporategovernance2009år 2009 934 

PSEcorporategovernance2010 2010 3766 

PSEcorporategovernance2010år.pdf 2010 825 

Tabel 3.2-28 - Antal ord i Parken Sport & Entertainments CG-rapporteringer 
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Ligesom hos Alm Brand og Greentech spiller anbefalingerne også i PSE en stigende rolle i selskabets CG-

rapporteringer, alligevel har PSE rapporteret meget selvstændigt igennem årene, og har brugt mange ord 

som har været meget specifikke for lige netop det de beskæftiger sig med. Dette kan især aflæses i af korre-

lationerne med KGS’ anbefalinger i ’2006’ og ’2007’ hvor anbefalingerne ikke forklarer meget af selskabets 

CG-rapportering. Dette ændrer sig dog herefter, men i 2010 er det alligevel PSE der forklarer sig selv bedst. 

 

Tabel 3.2-29 - Korrelation for Parken Sport & Entertainment, anbefalingerne i forhold til denne og branchen Forbrugsgoder generelt, 2005-2010 

Branchen ”Forbrugsgoder” dækker over mange forskellige selskaber, og det er derfor interessant at se at 

der sker en stigning i korrelationerne i branchen internt, som understøtter vores hypotese 2 om institutiona-

lisering. Således kan branchen mønstre selskaber som eksempelvis; Tivoli, Parken Sport & Entertainment, B 

& O, Egetæpper, IC Company m.fl. Disse selskaber sælger, og producere jo nogle meget forskellige produkter 

og ydelser, gående fra rene underholdningsydelser, over tæpper, og til HIFI. Det er således også forventeligt 

at der for denne branche vil være en del udtryk som er meget selskabsspecifikke, og derfor vil trække ned i 

den samlede korrelation. Alligevel ser vi en meget pæn signifikant stigning i korrelationerne fra ’2006’ og 

frem til ’2007 til 2008’, herefter stagnerer udviklingen en smule, for så at falde signifikant i ’2009 til 

2010’. Dette stemmer meget godt overens med både hypotese 2 og 3, ligesom det umiddelbart burde kun-

ne forklares ud fra de ekstra skemarapporteringer der dukker op i 2010. 
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Tabel 3.2-30 - Alle Forbrugsgoder selskabernes CG-score, 2007-2008 (Rose & Dolata, Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber, 2010) 

Forbrugsgoder er også en af de brancher der stiger i antallet af anbefalinger de forholder sig til, og selvom 

scoren ligger forholdsvist lavt, sker der dog med en positiv udvikling inden for alle delområder, fra 2007 til 

2008. I modsætning til mange af de tidligere brancher ser vi dog her en signifikant stigning i korrelationerne 

for ’2007 til 2008’, hvilket ikke stemmer overens med hypotese 3. 

3.2.10 SimCorp, Informationsteknologi 
Simcorp har også været en af de aktive debattører omkring CG, og der har også været et personsammenfald 

ledelsen og KGS imellem, hvorfor vi forventer/håber at deres rapporteringer skiller sig ud, og kan være et 

studie i den gode rapportering, jf. hypotese 3.   

Figuren vidner om at der som udgangspunkt kan være grobund for rigtigheden af vores hypotese. I overve-

jende grad vidner resultaterne om, at rapporteringerne mest af alt ligner sig selv, og at anbefalingerne kun i 

lavere grad end rapporteringen selv, kan forklare denne. Hvad der til gengæld er meget paradoksalt, er væg-

ten af anbefalingerne i 2005, hvor Simcorp, meget atypisk for det generelle billede har en rapportering på 

5108 ord, dette til trods, viser korrelationen med anbefalingerne, at disse i høj grad forklarer rapporterin-

gen. I de efterfølgende år vidner figuren om at vægten af selvstændighed i forhold til anbefalingernes ordlyd 

er til stede, jf. hypotese 3. 
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Tabel 3.2-31 - Korrelation for SimCorp, anbefalingerne i forhold til denne og branchen Informationsteknologi generelt, 2005-2010 

Sammenholder man dette faktum, medunderstående tabel over antal ord i rapporteringen, ses det at der i 

nogen grad sker en ændring i antallet af ord, dog højest i perioden fra 2005-2007. I 2010, hvor selskabet har 

2 rapporter, dels en narrativ i årsrapporten, og en skemabaseret på hjemmesiden, vidner resultaterne om at 

rapporteringerne mest af alt forklarer sig selv. Der er derfor en klar indikation på legitimitet, jf. hypotese 3, 

hvorfor det lader til at Simcorps rapporteringer kan være et studie i ’den gode rapportering’.   

Filnavn Årstal Antal ord 

SimCorp_CG_2005_DA 2005 5108 

SimCorp_CG_2006_DA 2006 1093 

SimCorp_CG_2007_DA 2007 844 

SimCorp_CG_2008_DA 2008 1274 

SimCorp_CG_2009_DA 2009 1422 

SimCorp_CG_2010_DA 2010 1661 

SimCorp_CG_HP_2010_DA 2010 14561 

Tabel 3.2-32 - Antal ord i SimCorps CG-rapporteringer 
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Tabel 3.2-33 - Alle Informationsteknologi selskabernes CG-score, 2007-2008 (Rose & Dolata, Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber, 2010)  

Branchen ”Informationsteknologi” har en af de laveste score vi har set i antallet af anbefalinger de forholder 

sig til. På flere områder er den under 50 %, og figuren vidner endvidere om at der ikke sker nogen stor 

udvikling i denne tendens fra 2007-2008. Korrelationen i branchen er omvendt rimelig stagnerende, og 

starter også på et rimelig højt niveau, hvilket kan være en indikator for at flere selskaber kan have 

rapporteret før 2005, og at institutionaliseringen jf. hypotese 2, derfor i overvejende grad kan have fundet 

sted forud for vores periode. Omvendt må det undre lidt, hvis resultaterne i C. Rose og K. Dolatas 

undersøgelse er retvisende for resten af vores periode, for når branchen generelt ikke forholder sig til flere 

anbefalinger end de gør, kan det virke lidt paradoksalt at korrelationen i branchen ligger så højt som den 

gør.  

3.2.11 TDC, Telekommunikation 
TDC er valgt da dette er den eneste virksomhed i branchen ”Telekommunikation”. TDC har endvidere været 

igennem en større omvæltning. Selskabet, som oprindeligt er et tidligere statsmonopol, har i en del år været 

børsnoteret, men blev fra 2005 og frem forsøgt overtaget af en række kapitalfonde. Flere investorer, herun-

der bl.a. ATP satte sig i modværge, og det lykkedes således aldrig for fondene at opnå fuldstændig kontrol 

med selskabet og få det afnoteret fra NASDAQ OMX CPH. Senest er fondene igen begyndt at sælge ud af ak-

tierne.  
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Tabel 3.2-34 - Korrelation for TDC og anbefalingerne i forhold til denne, 2005-2010 

Figuren vidner om at TDC tilsyneladende også har forståelse for at udtrykke selvstændighed, jf. hypotese 3, i 

flere af årene. Fra 2006 og frem til 2008 ses det således at rapporteringerne år for år, forklare hinanden i høj 

grad, hvorimod anbefalingerne kun i lavere grad kan forklare rapporteringerne. Tilsyneladende vidner un-

derstående tabel omvendt om, at der heller ikke er sket den store udvikling i rapporteringen år for år optalt 

på ord, hvilket kan stå i kontrast til forventningen om legitimitet.. I denne periode gør det sig til gengæld og-

så gældende at kapitalfondene sad massivt på ejerandelen, hvorfor behovet for at kunne tiltrække kapital 

via en differentieret rapportering også må synes relativt begrænset i denne periode.  

Filnavn Årstal Antal ord 

TDC_CG_2005_DA 2005 528 

TDC_CG_2006_DA 2006 1289 

TDC_CG_2007_DA 2007 1330 

TDC_CG_2008_DA 2008 1674 

TDC_CG_2009_DA 2009 1980 

TDC_CG_2010_DA 2010 1798 

TDC_CG_HP_2010_DA 2010 6589 

Tabel 3.2-35 - Antal ord i TDCs CG-rapporteringer 
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Fra 2009 til 2010 bliver korrelationen lavere, hvilket formentligt kan tilskrives det faktum, at TDC i 2010 har 

anvendt en kombination af skema og årsrapport rapportering. Dette kan bekræftes af vægten af anbefalin-

gerne i 2010, som dette år netop er steget betydeligt, selvom antallet af ord i rapporteringerne også er ste-

get. Anbefalingerne forklarer således bedre rapporteringerne, end de to rapporteringer selv gør. 

3.2.12 TORM, Energi 
TORM er det eneste selskab der er kategoriseret under branchen ”Energi” på NASDAQ OMX CPH. Denne 

undersøgelse tager derfor også udelukkende udgangspunkt i udviklingen i korrelationen af Torms CG-

rapporteringer idet C. Rose og K. Dolata ikke har offentliggjort målinger for denne branche. 

 
Tabel 3.2-36 - Korrelation for TORM og anbefalingerne i forhold til denne, 2005-2010 

For Torm gør det sig også gældende, at rapporteringerne ligner sig selv mere end anbefalingerne, og der bli-

ver således udtrykt en eller anden grad af legitimitet, jf. hypotese 3.. Udviklingen år for år, vidner om at der 

fra 2005 til 2006 sker ca. en fordobling af antal ord, i rapporteringen. I perioden fra 2006 til 2007 sker der 

igen vel over en fordobling af ordene, til trods for at korrelationen for de to rapporteringer er på 0,98.  

Tilsyneladende har den omfangsmæssige ændring derfor ikke bidraget markant til legitimiteten. Fra 2008 til 

2009 er korrelationen ca. 0,92, og eftersom der ikke sker den store udvikling i antal ord for dette år, er det 

nærliggende at antage at arbejdet med rapporteringen for dette år, har været mindre end for de tidligere år.  
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Filnavn Årstal Antal ord 

Torm_2005_DA 2005 415 

Torm_2006_DA 2006 970 

Torm_2007_DA 2007 1948 

Torm_2008_DA 2008 1934 

Torm_2009_DA 2009 2278 

Torm_2010_DA 2010 1991 

Tabel 3.2-37 - Antal ord i Torms CG-rapporteringer 

Ligeledes gør det sig gældende for 2009-2010, dog falder korrelationen en smule ligesom antallet af ord, så 

der er sket en eller anden form for arbejde. Generelt for Torm lader det til at niveauet for institutionalise-

ring, jf. hypotese 2 i høj grad har fundet sted hos Torm, og formentligt har de også rapporteret forud for vo-

res periode da korrelationerne fra 2005 til 2006 er høje målt i forhold til nogle af de andre selskaber. 

3.3 Delkonklusion 

Vores analyse viser først og fremmest at det ikke er alle selskaber der har forholdt sig til alle anbefalinger 

henover årene 2005-2011. Der er lavet flere undersøgelser på området, heriblandt KGS’ egen som dog ikke 

er ligeså fyldestgørende som C. Rose og K. Dolatas undersøgelse fra december 2010. På trods af dette har 

det ikke i denne analyse været muligt at aflæse betydningen af ændringerne i antallet af anbefalinger der 

følges eller forklares for 2007-2008. 

Vores undersøgelse har vist en generel stigning i korrelationen selskaberne imellem henover årene. Dette 

vidner om en forventelig institutionalisering af CG rapporteringerne, hvilket er positivt men ikke nødvendig-

vis ensbetydende med at man kan tilskrive rapporteringen værdi for det enkelte selskab. Dette skal i stedet 

findes i rapporteringernes selvstændighed og deraf følgende legitimitet som dog ikke lader til at være frem-

herskende i alle de ovenstående udvalgte selskaber.  

I stedet lader mange rapporteringer i høj grad til at kunne forklares ud fra ordlyden i anbefalingerne. Faktisk 

er korrelationen mellem anbefalinger og CG rapporteringer nogen gange højere, end korrelationen rappor-

teringerne imellem. Derudover forklarer anbefalingerne CG-rapporteringerne bedre end størrelse, jf. afsnit 

3.2.2, og brancher. Branchen konsumentvarer er dog en undtagelse hertil, da den interne korrelation i bran-

chen er højere end de øvrige brancher, såvel som anbefalingernes korrelation for alle selskaber.  
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Hvad angår brancherne, iagttog vi, at selskaberne fra 2007 til 2008 forholdte sig til flere anbefalinger, jf. C. 

Rose og K. Dolatas undersøgelse. Generelt så vi at korrelationerne i brancherne fra 2007 til 2008, overord-

net set stagnerede. Denne stagnation i korrelationerne medfører i overensstemmelse med hypotese 3, at 

der sker en øgede grad af legitimering af rapporteringerne i brancherne i den pågældende periode. Denne 

observation er generel, og hvad de bagvedliggende grunde til dette kan skyldes er ikke blevet behandlet i 

denne afhandling. Dog kunne det i et vist omfang forventes at desto flere anbefalingerne brancherne for-

holdt sig til desto mere ville korrelationsværdien også stige. 

Vi har desuden gjort os følgende iagttagelser i forbindelse med undersøgelsen af CG rapporteringerne. De 

tidlige rapporteringer er kendetegnet ved at være meget korte, og ikke særligt fyldestgørende i forhold til 

hvad man ville forvente af en rapportering efter følg eller forklar princippet. Endvidere ”lider” den generelle 

institutionalisering af rapporteringerne dog et lille knæk i 2010, til trods for at der i dette år i højere grad 

end tidligere blev anvendt skema. Knækket skyldes at mange selskaber valgte at udarbejde en narrativ rap-

portering i årsrapporten som supplement til skemarapporteringen. Denne rapportering i årsrapporterne, 

havde generelt en lav korrelation med andre rapporteringer, og var derfor med til at trække korrelationen 

lidt ned for 2010 rapporteringerne generelt.   
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4. Anbefalingerne 

Efter at vi således har behandlet de danske børsnoterede selskabers CG-rapporteringer i det forrige afsnit, 

vil vi i dette afsnit tage fat på en af de primære bestemmende faktorer – nemlig de anbefalinger som KGS 

udarbejder og som selskaberne skal forholde sig til i deres rapportering. Grunden til at vi undersøger disse 

anbefalinger nærmere er at vi i vores sidste undersøgelse i forrige afsnit påviste den høje korrelation disse 

anbefalinger havde med rapporteringerne, dvs. hvor meget anbefalingerne ’fyldte’ i disse rapporteringer. En 

anden grund til at anbefalingerne er interessante at undersøge nærmere, skyldes den kritik der har været 

rettet mod disse gennem årene. Afsnittet vil derfor med udgangspunkt i denne debat omkring anbefalin-

gerne, forsøge at afdække disses indvirkning på CG-rapporteringernes udvikling. 

Hvor vi tidligere har set på hvordan selskaberne har rapporteret, for at vurdere selvstændigheden og der-

med legitimiteten af deres rapporteringer, samt i hvor høj grad der er sket en institutionalisering af rappor-

teringerne, vil vi i dette afsnit kigge på selve anbefalingerne udstedt fra KGS. Disse danner i høj grad funda-

mentet for selskabernes rapporteringer, og anbefalingerne har siden 2005 været lovpligtige for selskaber 

noteret på OMX CPH at forholde sig til. Anbefalingernes ordlyd er som vist i den forgående analyse også 

stærkt repræsenteret i de fleste selskabers rapporteringer. Af netop disse grunde er det selvfølgelig nærlig-

gende at vi – i overensstemmelse med vores videnskabsteoris grundlæggende tilgang om at undersøge po-

tentielle årsager til rapporteringerne - kigger på de anbefalinger som rapporteringerne bygger på, samt på 

komiteen som udsteder dem.  

4.1 Debatten omkring 2010-anbefalingerne 

Det har kun været muligt for os at få fat i høringssvarene til 2010 anbefalingerne, eftersom at der ikke blev 

foretaget høring for ændringerne i 2008 og NASDAQ OMX CPH ikke har siddet inde med høringssvarene til-

bage fra 2005, hvor de hed OMX CPH. Høringssvarene fra 2010 giver dog alt andet lige et fingerpeg om at 

der stadig er uenighed - både blandt de danske børsnoterede selskaber og øvrige interessenter imellem.  

Som det fremgår af oversigten er det ikke mange af de børsnoterede selskaber der er underlagt anbefalin-

gerne, som har valgt at respondere på dette høringsudkast til de nye anbefalinger. Hvorvidt at dette skal tol-

kes som et udtryk for ligegyldighed fra selskabernes side er svært at sige noget endegyldigt om. Det er dog 

interessant at bemærke at de selskaber der har responderet, fordeler sig ligeligt i to fraktioner der begge 

kritiserer anbefalingerne om God Selskabsledelse. 
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Deltagergruppe Antal 

Børsnoterede selskaber30 6 
Brancheorganisationer31 8 
Offentlige institutioner32 4 
Repræsentanter fra rådgiversiden33 5 
Repræsentanter for regnskabsbrugerne34 3 
Øvrige35 4 
I alt 30 

Tabel 4.1-1 - Kategoriseringsoversigt af deltagere i høringen af KGS' 2010-anbefalinger 

Fælles for den første fraktion af selskaber er at de alle på den ene eller anden måde kan sige at have en 

stærk forbindelse til KGS’ medlemmer. Således har Novo Nordisk den stærkeste forbindelse i og med at Sten 

Scheibye, som er bestyrelsesformand i Novo Nordisk, også sidder som formand for KGS på tidspunktet for 

hørringssvarene. På trods af at Novo Nordisk og Novozymes er to selvstændige selskaber, er det dog næppe 

nogen hemmelighed at de to har stærke bånd, både historisk fra før udskillelsen af Novozymes fra Novo 

Nordisk og strukturmæssigt da de begge er ejet af Novo A/S, som igen er ejet af Novo Nordisk fonden. 

SimCorp, som også deltager med et hørringssvar, har også en tilknytning til KGS i og med nuværende direk-

tør Peter L. Ravn, også haft en plads i KGS fra 2005-2007.  

I kontrast til denne gruppe står hvad vi vil benævne ”Mærsksfæren” som udgøres af høringssvarende fra 

henholdsvis Dansk Rederiforening, Vestas, og TopDanmark, der alle retter en hård kritik af komitéens (og 

dennes) anbefalinger. Vi benævner det ”Mærsksfæren” fordi både Vestas og TopDanmark har relationer 

hertil. Vestas i form af bestyrelsesformanden Bent Erik Clausen, som er tidligere direktør i AP Møller-Mærsk 

og i TopDanmark i form af Michael Pram-Rasmussen der er bestyrelsesformand i både TopDanmark og AP 

Møller-Mærsk. AP Møller- Mærsk selv angiver at de giver deres kommentarer gennem Dansk Rederifor-

ening. Der ses således et klart link, fra nogle af de stærkeste kritikere til selskabet AP-Møller-Mærsk gennem 

tætte arbejdsmæssige relationer. Hvorvidt at det også bør tolkes personligt at det var Michael Pram-

Rasmussen der i sin tid fyrede Steen Scheibye som direktør for Coloplast kan derfor heller ikke afvises 

(Børsen, 2009). Dog har A.P. Møller Mærsk i mange år været kendt som modstander af anbefalingerne, og 

tonen kan således heller ikke udelukkende skyldes Scheibyes indtrædelse som formand for KGS. 

Mærsksfæren rejser en generel kritik, hvor retorikken til tider er hård, som eksempelvis Vestas (Vestas). 

”Hvis udvalgets intention er, som det indikeres under afsnit 2, at et selskab skal oprette en chatside, hvor selskabets eje-

re kan kommunikere elektronisk, ønskes det præciseret, hvordan selskabet skal sikre, at den dialog, der foregår på sel-

                                                            
30 A.P. Møller - Mærsk A/S, Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S, SimCorp A/S, Topdanmark A/S og Vestas Wind Systems A/S  
31 Danmarks Rederiforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, DI, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forsikring & Pension, Realkreditrådet 
32 Center for Corporate Governance, Datatilsynet, Finanstilsynet, Syddansk Universitet 
33 Advokatrådet, Danske Advokater, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, PricewaterhouseCoopers 
34 Dansk Aktionærforening, Governance for Owners LLP, Hermes Equity Ownership Services 
35 Dansk Institut for Menneskerettigheder, RiskMetrics Group, Teddy Wivel, VP SECURITIES A/S 
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skabets chatside, er saglig og korrekt og ikke misinformerer og på den måde skader selskabet. For børsnoterede selska-

ber kan det være problematisk at etablere chatsider, hvor unødvendig støj kan opstå og misinformere markedet og på 

den måde skabe udsving i aktiekursen” 

(Vestas) 

Her levnes der ikke megen tvivl om at Vestas bestemt ikke er særligt tilfredse med anbefalingens ordlyd på 

dette felt. Derudover kan nævnes Dansk Rederiforening der kritiserer anbefalingerne på flere punkter, sær-

ligt den høje grad at detaljering, og at det bliver ugennemsigtigt hvorvidt en anbefaling alene er en anbefa-

ling, eller også er lovmæssigt hjelmet. Ugennemsigtigheden gør at anbefalingerne ikke ’bare’ fungerer som 

et inspirationskatalog, og at de på flere områder afviger fra EU´s ikke bindende henstillinger (Danmarks 

Rederiforening) og derved fremstår som deciderede stramninger.  

Dette standpunkt bakkes op af flere af deltagerne i debatten som alle deler synspunktet om, at de finder 

det mærkværdigt at anbefalingerne kan fremstår som en stramning af disse henstillinger. Også Novo Nor-

disk såvel som Novozymes anfører at det er underligt at man i dansk kontekst har valgt at definere et uaf-

hængighedsbegreb på 9 år, når EU kommissionens anbefaling går på en 12 års grænse. Her er der altså 

enighed på tværs af ’sfærer’. Udover disse to fraktioner af selskaber, deltager - som det også fremgår af hø-

ringssvarerne- en række brancheorganisationer for de børsnoterede selskaber, offentlige institutioner og 

repræsentanter for både regnskabsbrugere og rådgivere af selskaberne, som også hver især i nogen grad 

synes enten for, eller imod anbefalingerne., For mere uddybning, og præcisering af hvem der deltager i de-

batten på området, henviser vi til komiteens hjemmeside (Komitéen for God Selskabsledelse). 

Dansk Industri fremfører synspunktet at det skal stå selskaberne frit for, i hvilken grad de ønsker at rappor-

terer omkring CG. Det udtrykkes at der ikke bliver lagt nok vægt på, at det er muligt, at rapporterer tilstræk-

keligt, blot ved at anvende ”skemarapporteringen” (Danmarks Rederiforening). Foreningen Danske advoka-

ter (Danske Advokater), slutter op om denne betragtning, og anfører endvidere om anbefalingerne, at flek-

sibilitet er afgørende for de enkelte selskaber, og at anbefalingerne, som de er i nyest reviderede udkast er 

for omfattende og detaljerede, og derfor med risiko for at arbejdet hermed, kommer til at fylde unødigt 

meget i bestyrelsesarbejdet. 

Mange af høringssvarerne påpeger at det ikke er hensigtsmæssigt, at det ikke klart fremgår hvilke anbefa-

linger der er 'hard law' og hvilke der er 'soft law', fordi uigennemsigtigheden med hvad der er lov, og hvad 

der er guidelines bliver svær at skelne mellem36. Dansk rederiforening angiver i denne sammenhæng, at an-

                                                            
36 Udtrykket ’Hard law’-anbefalinger bunder i at nogle af KGS’ anbefalinger er reelle lovkrav, som virksomhederne selvfølgelig skal føl-

ge, og derfor ikke ville kunne ’forklare’. Udtrykket ’soft law’-anbefalinger er derimod anbefalinger som kan anses for at være ’go-
de råd’ og som virksomhederne derfor i større omfang kan til- og fravælge. 
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befalingerne bør have karakter af et inspirationskatalog over forhold selskabsledelserne bør overveje. Risi-

koen ved ikke at lave denne sondring, er at nogle selskaber evt. kan se sig nødsaget til at følge alle anbefa-

linger, for at sikre sig at de overholder gældende lovgivning. For visse, særligt mindre selskaber, kan denne 

byrde være og fylde betydeligt for en bestyrelses arbejde. 

Nogle af høringssvarerne står i kontrast til Dansk aktionærforening, der ønsker yderligere åbenhed i debat-

ten, medførende flere anbefalinger. Det lader derfor til at der langt fra er enighed omkring anbefalingerne 

og deres virkemåde i de danske selskaber. Hvorvidt anbefalingerne er godtaget synes derfor stadig at være 

tvivlsomt, men som vi har dokumenteret i det foregående afsnit, er selskaberne trods alt blevet bedre til at 

rapportere med tiden.  

Den overordnede kritik af anbefalingerne kan således omsættes til følgende; 

 Anbefalingerne er ofte mere restriktive end det EU angiver 

 Anbefalingerne er enten ikke detaljerede nok eller også er de for detaljerede37 

Vi vil herunder redegøre for disse ting, startende med anbefalingernes indvirkning på CG-rapporteringerne. 

4.2 Anbefalingernes indvirkning på CG-rapporteringerne 

Som det fremgår af hørringssvarene er der stor debat omkring anbefalingerne, dette skyldes selvfølgelig at 

de danner grundlag for virksomhedernes udarbejdelse af CG-rapporteringerne. Nogle af de ting der især 

nævnes er anbefalingernes detaljeringsgrad.  

4.2.1 Anbefalingernes kompleksitet 

I den første del af vores undersøgelse af anbefalingerne, har vi valgt at ’ophugge’ hver af anbefalingerne i de 

fire kodeks der har eksisteret i den lovpligtige periode, dvs. 2005, 2008-1, 2008-2 og 2010 anbefalingerne. 

Denne ophugning blev foretaget for bedre at synliggøre hvor mange oplysninger anbefalingerne kræver at 

virksomheden indsamler, og informerer om ud fra følg-eller-forklar-princippet38. Vi har forsøgt at foretage 

denne ’ophugning’ på samme konsekvente måde for hver af anbefalingerne – således at denne 2010-

anbefaling.  

                                                            
37 Med ’detaljerede’ henviser vi til det paradoks at bl.a. Dansk Aktionærforening ønsker flere og mere uddybet anbefalingerne, mens flere af de øvrige hørringssvar på-

peger at nogle af anbefalingerne allerede er for detaljerede. 
38 De kommentarer der knytter sig til nogle af anbefalingerne er ikke medtaget i denne del af undersøgelsen, idet de ikke i sig selv er anbefalinger, men ’blot’ hjælpende 

kommentarer til disses forståelse. 
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”5.1.4. Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen redegøres for sammensætningen af det øverste ledelsesorgan, 

herunder for mangfoldighed, samt for de enkelte medlemmers særlige kompetencer.” 

(KGS, 2010) 

Efter ’ophugningen’ bliver til følgende 2 anbefalinger39; 

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

herunder for mangfoldighed,” 

Og 
”samt for de enkelte medlemmers særlige kompetencer.” 

Vi kunne have opdelt anbefalingen i 3 anbefalinger, således at ”mangfoldighed”, blev til et punkt også, men 

da dette henviser til redegørelsen, kan det ikke siges at være et specifikt punkt. Dette lille eksempel giver 

således en anbefalingsratio på 240. Oversigten herunder giver en overordnet oversigt over anbefalingsratio-

erne for de fire kodeks. 

 2005 2008-1 2008-2 2010 Gennemsnit 

Antal anbefalinger 62 62 62 78 64,5 
Antal ophuggede anbefalinger 236 215 219 295 241,25 
Overordnede anbefalingsratio 3,81 3,47 3,53 3,78 3,74 
Højeste enkeltstående anbefa-

lingsratio 
20 20 20 21 20,25 

Tabel 4.2-1 - Oversigt over anbefalingernes kompleksitet 

Som det fremgår, kan hver anbefaling over årene i gennemsnit opdeles i 3,74 anbefalinger, hvilket med an-

dre ord vil sige at der for hver anbefaling i snit kan laves 3,74 anbefalinger. Det er ydermere tydeligt at der 

ikke sker de store ændringer fra 2005-anbefalingerne til de to 2008-anbefalinger – dette skyldes selvfølgelig 

primært at ændringerne i 2008 kun omhandler tre afsnit. Ændringen i et af disse afsnit er endog kun kom-

mentaren til en af anbefalingerne, hvilket derfor ikke kan aflæses af vores undersøgelse. Begge 2008-

anbefalingerne, er således meget lig dem i 2005. Det mest interessante i denne sammenhæng er derfor at 

efter et ’dyk’ i anbefalingsratioen fra 2005 til 2008-1, så stiger den igen i 2008-2.  

I forlængelse af denne kompleksitet, bliver det således også synligt at rapporteringen ud fra anbefalingerne 

kan give problemer.  

”Det anbefales, at generalforsamlingen indkaldes med et tilstrækkeligt varsel til, at aktionærerne kan forberede sig og 

tage stilling til de anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen, at indkaldelsen med tilhørende dagsorden 

                                                            
39 Dette er således blot et eksempel, idet vi ikke har nedskrevet de ’nye’ ophuggede anbefalinger, men blot talt antallet af anbefalinger vi mener at vi ville kunne dele de 

enkelte anbefalinger op i. 
40 Anbefalingsratio henviser til hvor mange anbefalinger vi har kunnet ophugge en anbefaling op i. Således er 1 oprindelige anbefalinger blevet til 2(anbefalignsratio = 2). 
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udformes således, at aktionærerne får et fyldestgørende billede af de anliggender, der omfattes af dagsordenens punk-

ter, og at fuldmagter, som gives til selskabets bestyrelse, så vidt muligt indeholder aktionærernes stillingtagen til hvert 

enkelt punkt på dagsordenen” 

(KGS, 2010) 

Ovenstående anbefaling kan deles i 3 ’ophuggede’ anbefalinger, dels en vedrørende varsel for indkaldelse, 

udformningen af indkaldelsen, og vedrørende fuldmagter. Spørgsmålet om hvordan man som selskab så skal 

”følge eller forklare” er pludselig blevet lidt mere udefinerbart, for hvordan ’svarer’ selskabet ud fra dette 

princip hvis den nu kun ’følger’ to af de tre ’ophuggede’ anbefalinger. Den ’korrekte’ måde ville selvfølgelig 

være at den angive at selskabet følger anbefalingen, og derudover forklarer hvilke dele af anbefalingen den 

følger, og hvorfor den ikke følger de øvrige ’ophuggede’ dele af anbefalingen. Dette stemmer dog ikke 

overens med princippet der jo hedder; følg-ELLER-forklar, og af denne grund er det måske heller ikke helt 

ved siden af at sige at der er tale om 295 og ikke 78 anbefalinger. 

Dertil kommer desuden at mange af anbefalingerne også indeholder et element af skøn. Således at det bli-

ver selskabernes eller ledernes subjektive holdninger der må ligges til grund for rigtigheden af udsagnet. I 

relation hertil har anbefaling 5.7.1 følgende ordlyd: 

”Det anbefales, at hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan vurderer, hvor meget tid det er nødvendigt at bru-

ge på det pågældende arbejde, således at vedkommende ikke påtager sig flere hverv end, at hvert enkelt hverv kan ud-

føres på en for selskabet tilfredsstillende vis”. 

(KGS, 2010) 

Denne anbefaling stiller rapporteringsudarbejderen overfor en række større eller mindre skøn. Hvor mange 

hverv er for mange, hvad indebærer ”tilfredsstillende vis”, er det forventeligt at man kan lave et anslået tids-

forbrug, og hvad hvis selskabet kommer i krise osv. 

I kommentaren til denne anbefaling, fastslår KGS at de som udgangspunktet mener at en direktørpost samt 

en bestyrelsesformandspost og en post som menigt bestyrelsesmedlem i et andet selskab må gøre det ud 

for det maksimale antal af poster man kan varetage. Selv med denne præcisering er der stadig meget der 

må overlades til subjektiv tolkning, idet det krævede tidsforbrug til en given post alt andet lige vil variere 

afhængig af et selskabs situation og størrelse m.v. Derudover vil nogen kunne argumentere for, at man kan 

opnå synergieffekter i forhold til egne kompetencer, hvis man agerer i flere forskellige selskaber, ligesom 

nogle kompetencer vil være almennyttige at have i en bestyrelse. 

Som det fremgår af vores undersøgelse udgøres anbefalingerne altså af nogle særdeles komplekse sæt-

ningskonstruktioner, som kan være svær at skulle tolke og forstå, dels for udarbejder af rapporteringen, og 
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sidenhen af regnskabsbrugeren. Det er derfor nærliggende at antage at ’noget kan gå tabt’, både i udarbej-

delses- såvel som regnskabsbrugerens anvendelse af rapporteringen. Risikoen ved den høje anbefalingsra-

tio, og ’skønnet’ kan evt. have en række uheldige konsekvenser, såsom at ledelsen; 

 misforstår anbefalingen, og således rapporterer fejlagtigt 

 ikke får alle facetter af anbefalingen med i deres CG-rapportering 

 laver ’forkerte’ skøn, baseret på subjektivitet. 

Som følge heraf er det ikke mærkeligt hvis selskabsledelserne bliver en smule frustreret over anbefalinger-

nes udformning. Det er ikke kun i forhold til udarbejderen af rapporteringen at der kan opstå en række 

uheldige konsekvenser, også I forhold til regnskabsbrugeren kan CG-rapporteringerne således blive svære at 

forstå, pga. manglende viden om anbefalingerne, samt disses kompleksitet. I denne relation er det derfor 

muligt at nogle regnskabsbrugere i højere grad – som vi komme nærmere ind på i understående afsnit – an-

tager, at anbefalingerne har en normativ karakter, og at det altså anses som ’forkert’ hvis man ikke følger 

dem. Det virker således ikke videre hensigtsmæssigt at selskaberne oven i at skulle rapportere om noget de 

ikke nødvendigvis kan se værdien af, også skal bruge tid på at afkode hvad det rent faktisk er at de skal for-

holde sig til. Dette kan tage tid fra det reelle bestyrelsesarbejde, og således ende med at gå udover netop 

det formålet var at rapporteringen skulle styrke; tillidsforholdet aktionær og selskabets ledelse imellem.  

4.2.2 Anbefalingerne er normativt ’rigtige’ 

Center for Corporate Governance er, som det fremgår af hørringssvarene, også en af debattørerne omkring 

anbefalingerne. Deres råd bygger som sagt på en noget mere generel kritik ud fra hvad der kan siges at være 

bedst for flere selskabers ’bedste’. Af samme årsag kritiserer de også anbefaling 9.2.1 om intern revision, 

idet de mener at det er for omkostningsfuldt for mange selskaber, og potentielt ikke relevant ud fra en cost-

benefit betragtning – de mener derfor også at; 

”(...) En forklaring vil let komme til at virke som en bortforklaring. Anbefalingen forekommer derfor uhensigtsmæssig” 
(Center for Corporate Governance, CBS, 2009) 

Dette bringer os frem til et andet kritikpunkt, nemlig at hvis en forklaring kan virke som en bortforklaring på 

regnskabsbruger, så gælder det for alle tilfælde når et selskab vælger at ’forklare’ – hvilket næppe kan være 

hensigtsmæssigt.  

Sagen er nemlig, at når noget er en ’anbefaling’, har det med det samme en normativ karakter over sig. Dvs. 

at ’stemplet’; ”anbefaling” i sig selv gør, at det af andre mennesker opfattes som det ’rigtige’ at gøre, og det 
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at handle imod nogle anbefalinger opfattes således ofte også negativt. Det er således ikke nogen overraskel-

se at anbefalingernes følg-eller-forklar princip bliver fejltolket fra tid til anden. 

Særligt medier og journalister synes at have den opfattelse at en forklaring er en ’bortforklaring’ og derfor 

nærmest pr. definition noget negativt. I en artikel fra Børsen (Børsen, 2009) med titlen ”Mærsk fravælger 

råd om god selskabsledelse” har man foretaget en optælling af hvor mange anbefalinger selskabet følger el-

ler forklarer, og er nået frem til at 22 af disse anbefalinger følger man ikke. Generelt for artiklen synes bud-

skabet at være, at følger man ikke anbefalingerne, er det ikke godt. I 2011 er disse ”råd” blevet erstattet 

med ”regler”, og igen må A. P- Møller-Mærsk stå for skud, og bliver kritiseret for at ”bryde” disse; 

”Dansk Aktionærforening kritiserede på generalforsamlingen, at A.P. Møller-Mærsk stik imod anbefalingerne om god 
selskabsledelse undlader at oplyse vederlaget til de enkelte medlemmer af direktion og bestyrelse. Sidste år udgjorde 
det samlede honorar til bestyrelsens 12 medlemmer 18 mio. kr., mens direktionen med blandt andre koncernchef Nils 

Smedegaard Andersen tilsammen indkasserede et vederlag på 99 mio. kr. 
»Jeg kritiserer ikke honorarets størrelse, men er utilfreds med, at oplysningerne ikke følger corporate governance-

reglerne om at oplyse honorarer individuelt,« sagde Frede Lund fra Aktionærforeningen.” 
(RECHNAGEL, SKOUBOE, BERTELSEN, & FRIIS, 2011) 

Det er vores opfattelse, at når der er tale om anbefalinger, så må det derfor også være op til det enkelte 

selskab, om de synes disse anbefalinger er relevant for den kontekst de agerer i. At forklare skal, eller burde 

alt andet lige, være akkurat lige så legitimt som at følge. Dette lader som anført desværre ikke til at være 

den generelle opfattelse, og som følge af vores undersøgelse har vi set flere eksempler på selskaber som i 

deres 2010 redegørelse har anvendt diverse grafiske metoder der efterlader læseren med det samme ind-

tryk41. Sådanne tilføjelser i sin redegørelse er desværre med til at styrke den opfattelse, at dét at forklare ik-

ke er lige så legitimt som at følge. Hvis selskaberne i højere grad ønsker at disse anbefalinger skal være et 

opslagskatalog - som det ytres i høringssvarene- kan det undre at de anvender løsninger som smiley og tra-

fiklys, som er med til at fremme opfattelsen af, at følge anbefalinger er det eneste korrekte.  

Fra regnskabsbrugerens vinkel, må ordet anbefaling, nogle selskabers grafiske fremstilling af, samt medier-

nes tolkning af ’følg eller forklar princippet’, alt sammen være med til at så den idé at anbefalingerne nød-

vendigvis må være undergået en eller anden form for ’certificering’. Denne ’certificering’, giver således an-

befalingerne et præg af at være ’det bedste’ for et selskabs ledelse, i forhold til styringen af et selskab, og ik-

ke ’bare’ enkeltpersoners holdninger, ensider holdninger adopteret og oversat fra andre landes kodeks på 

                                                            
41 Eksempelvis kan nævnes indførslen af en smileyordning(Glad smiley = Vi følger, Hverken/eller smiley = Vi følger delvist, Sur smiley = vi følger ikke), en trafiklysord-

ning(Grøn = Vi følger, Gul = Vi følger delvist, Rød = vi følger ikke) og en tommelfingerordning(Tommel op = Vi følger, Tommel til siden = Vi følger delvist, Tommel 
ned = vi følger ikke). Der henvises til Vestas (Vestas), SP Group (SP Group, 2011), og Greentech Energy System (Greentech Energy Systems A/S, 2010) for disse. 
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området42.  Hvor lovgivning nok kan siges at være en certificering af det kodeks som KGS udarbejder, er det 

langt fra en certificering af selve anbefalingerne, om end det kan virke sådan på selve læseren.  

Fra selskabernes side anses det KGS udstikker, for at være en række anbefalinger, og dermed ikke ’den ene-

ste opskrift’ på hvordan man kan udøve god selskabsledelse. Denne problematik bliver desværre kun skær-

pet af, at der tilsyneladende sker en misforståelse af hvad der skal anses som en anbefaling, men som i ste-

det bliver transponeret over til at være ’stik imod’, ’brud på regler’, el.lign. Således lader det til at visse inte-

ressentgrupper anser anbefalingerne som normativt rigtige, i den kontekst, at man ikke er legitim hvis man 

ikke følger anbefalingerne. Denne fortolkning synes vi er meget uheldig, for hvis dette bliver normen må det 

omvendt også betyde at man ikke må afvige fra det normative, selvom dette kan være det bedste for sel-

skabet. Høringssvarene i forbindelse med 2010 anbefalingerne vidner også om dette forhold. Selskaberne 

ønsker at kunne vælge til og fra, stakeholderne ønsker flere, og mere uddybende anbefalinger (Komitéen for 

God Selskabsledelse). 

Såfremt målet med CG-rapporteringerne virkelig er at skabe større tillid aktionærer og selskabets ledelse 

imellem er der et behov for at CG-rapporteringerne er legitime. Delkonklusionen på vores undersøgelse i af-

snit 3, viser at skemarapporteringerne giver meget lidt legitimitet og i forbindelse med den normative opfat-

telse af anbefalingerne tegner udviklingen for legitimitet ikke til at være positiv. Der lader til at være en op-

fattelse af at såfremt man ikke følger en anbefaling, er det imod normen. Sammenholdt med skemarappor-

teringen, kan det derfor være svært at udarbejde en rapportering der udstråler selvstændighed, hvis denne 

hovedsageligt indeholder positive tilkendegivelser af at man følger langt de fleste anbefalinger. Dette giver 

en rapportering der er institutionaliseret, men uden legitimitet for det enkelte selskab. En saglig og fornuftig 

redegørelse hvad enten man følger eller forklarer, giver for os at se, langt mere legitimitet til det enkelte sel-

skab, og opfylder dermed formålet om at skabe tillidsbånd mellem investor og ledelsen, sådan at investor 

fik et større indblik i selskabet. 

4.3 Anbefalingerne og den danske kontekst 

Det er med Nørby-udvalgets rapport i 2001 tydeligt at de danske anbefalinger i høj grad har ladet sig inspi-

rere af primært de engelske anbefalinger der fremgår af ”The Combined Code”, og stadigvæk lader sig inspi-

rere af udenlandske kodeks (Komitéen for God Selskabsledelse). Denne stærke internationale inspiration 

                                                            
42 Det er f.eks. ikke nogen hemmelighed at KGS’ anbefalinger er meget inspireret af The Combined Code, og at denne bygger på de overvejelser der er gjort i England 

som følge af flere finansielle skandaler sidst i 1980’erne. 
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kan være et problem idet en række anbefalinger på baggrund heraf kan være direkte irrelevante for nogle af 

de danske selskaber. Et eksempel herpå er understående anbefaling: 

”1.4.1 Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan fra det øjeblik, det får kendskab til, at et overtagelsestilbud vil blive 

fremsat, afholder sig fra uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe di-

spositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget.” 

(KGS, 2010) 

Denne er irrelevant for mange af de danske selskaber, fordi situationen i nogle tilfælde næsten kun vil være 

hypotetisk mulig, idet overtagelsesværn, som f.eks. fondsejerskabet der anvendes af en del danske selska-

ber, effektivt skærmer selskaberne fra fjendtlig overtagelse43.  

Det er selvfølgelig muligt, at sådanne anbefalinger eksisterer for at gøre det lettere at kunne sammenligne 

de danske børsnoterede selskaber med øvrige udenlandske selskaber. Dette ændrer dog ikke ved at nogle 

selskaber får en unødig ekstraomkostning ved at rapporterer herom idet anbefalingen er irrelevant for dem 

pga. deres struktur. Hertil skal ligges det eventuelle hak i selskabernes legitimitet når de i deres CG-

rapportering angiver at de ikke følger denne anbefaling – jf. afsnit 4.2.2 omkring anbefalingernes normativi-

tet. 

Det er vores opfattelse at man i højere grad burde have taget relevansen af de enkelte anbefalinger med i 

sine overvejelser. Det er endvidere vores opfattelse at komiteen i højere grad burde være vurderende om-

kring, hvorvidt anbefalingerne har, - eller fortsat har- relevans. Ser man på anbefalingsratioen, som gen-

nemgået ovenstående, er denne blevet højere, hvilket altså vil sige at der er opstået flere anbefalinger, og 

ikke færre som vi kunne ønske os.  

4.3.1 One size does not fit all 

En anden anbefaling som også virker irrelevant for nogle af de danske børsnoterede selskaber, er anbefaling 

9.2.1 i 2010 anbefalingerne vedrørende intern revision. Denne anbefaling kritiseres, af Center for Corporate 

Governance – jf. afsnit 4.2.2, men også det nu forhenværende KGS-medlem; Finn L. Meyer, har i en artikel i 

INSPI anført, at intern revision vil være for omkostningsfuldt for nogle af de børsnoterede selskaber, særligt 

Small Cap (Meyer, 2010). 

                                                            
43 Ligeledes gør det sig gældende, at anbefalingerne ikke altid er tidssvarende, f.eks. fordi teknologisk udvikling har betydet at nogle, eller dele, af en anbefaling ikke har 

samme relevans længere, og KGS er derfor i en situation hvor de kontinuerligt bør følge med tiden og udvikle anbefalingerne. 
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Netop størrelsesforholdet er også afgørende for en række argumentationer omkring dette, fordi formålet 

med CG oprindeligt var at genskabe tilliden mellem potentielle investorer og selskaberne. I dette regi er det 

nødvendigt at forstå at der formentligt er ret stor forskel på de regnskabsbrugere der investerer i Large Cap, 

og dem der vælgere at investere deres penge i Small Cap. Hvor de store selskaber, pga. af deres ageren i en 

global kontekst, ofte kan have et større behov og dermed større interesse for udenlandske investorer kan 

det gøre sig omvendt gældende for de mindre selskaber, der ofte har et mere koncentreret og/eller lokalt 

forankret ejerskab, som det eksempelvis ses i mange mindre danske børsnoterede banker. En udenlandsk 

investor har ikke det samme indblik i - endsige forståelse for - hvilke love de danske selskaber er reguleret 

af. Derfor kan CG-rapporteringen være en uddybning, og forhåbentlig en let forståelig præsentation af en 

række forhold som selskabet har taget stilling til44. Vi er derfor i høj grad af den overbevisning, at one size 

does not fit all, i særdeleshed ikke når rammen for anbefalinger er så omfangsfuld som tilfældet er med de 

danske anbefalinger. 

Vi har hidtil redegjort for, hvordan vi opfatter anbefalingerne i forhold til en dansk kontekst, og hvorfor de er 

mere eller mindre anvendelige for de enkelte selskaber. Men hvor anbefalingerne er den begrebsramme 

selskaberne skal rapportere efter, har vi også en underen i forhold til selve komiteen for god selskabsledel-

se, som dem der officielt udsteder disse anbefalinger.  

4.4 Legitimiteten af KGS og dennes medlemmer 

Som tidligere beskrevet kan KGS anses for at være lovgivningens forlængede arm idet denne udarbejder 

nogle af de anbefalinger som de danske selskaber kan vælge at benytte sig af når de rapporterer om deres 

CG, og som danske børsnoterede selskaber er tvunget til at bruge – jf. NASDAQ OMX CPHs bestemmelser 

omkring rapporteringen. Ligesom et selskab skal opnå legitimitet hos regnskabsbrugerne gennem sin rap-

portering, skal en lovgiver besidde en eller anden form for legitimitet for at dens bestemmelser har nogen 

reel effekt. En sådan legitimitet kunne, for lovgiver, bestå i muligheden for at beordre en sanktionering af de 

selskaber der overtræder dennes regler.  

4.4.1 KGS’ forhold til E&S 

KGS kan, som det også har været nævnt tidligere, siges at være den ’forlængede arm’ af ÅRLs § 107b stk. 1 

litra 1-5, til trods herfor angives det i komitéens første vedtægt at; 

                                                            
44 I denne sammenhæng er det selvfølgelig hensigtsmæssigt at tale om anbefalingernes normativitet. Omvendt kan der også argumenteres for at disse lovpligtige ele-

menter af CG burde angives som reelle krav fra lovgivers side, for på denne måde at guide udenlandske investorer til en bedre forståelse af de danske forhold. 
Dette ville desuden minimere risikoen for at soft law anbefalingerne forveksles med hard law anbefalingerne. 
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”1.1 Komitéen for god selskabsledelse(i det følgende ”komitéen”) videreføres som et uafhængigt organ, under neden-
stående formaliserede rammer.” 

(Komitéen for God Selskabsledelse, 2010) 

Undersøger man disse ”formaliserede rammer” nærmere, synes uafhængigheden dog umiddelbart lidt svær 

at spore. Mest ’problematiske’ er følgende vedtægtsbestemmelse: 

”2.3 Medlemmer af komitéen udpeges af økonomi- og erhvervsministeren på grundlag af en indstilling fra komitéen(…) 
5.3Komitéens møder afholdes hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller et andet af formanden angivet sted(…) 9.1 Er-

hvervs- og Selskabsstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for komitéen som led i udførelsen af de i 3.1 nævnte 
opgaver(…) 10.1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afholder omkostningerne i forbindelse med komitéens virksomhed. 

Omkostningerne afholdes på baggrund af et årligt budget, der skal udarbejdes af komitéen og godkendes af Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen. Får komitéen behov for at afholde omkostninger, som ikke er indeholdt i det godkendte budget, vil 

det kræve særlig forudgående godkendelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen(..) 11.1 Ændring af disse vedtægter for-
udsætter, at komitéen træffer beslutning herom med mindst 2/3´s flertal blandt de fremmødte, og at ændringerne 

godkendes af Økonomi- og Erhvervsministeriet(…) 11.2 Komitéen kan træffe beslutning om opløsning af komitéen med 
mindst 2/3´s flertal blandt de fremmødte og med Økonomi- og Erhvervsministeriets godkendelse”. 

(Komitéen for God Selskabsledelse) 

Som det fremgår, er det altså ikke helt ved siden af at angive KGS som lovgivers forlængede arm, hvorfor 

anbefalingerne også kan betragtes som en slags skjult lovgivning. Når selve komitéen på denne måde har et 

legitimitetsproblem i forhold til selskaberne, er det endnu vigtigere at komitéens medlemmer fremstår som 

legitime rollemodeller.  

Når KGS pålægger selskaberne at rapportere ud fra en given skabelon, må det have afgørende betydning om 

de personer der er ansvarlig for at udarbejde skabelonen også respekteres af dem der skal rapporterer efter 

den. Det er derfor i første omgang interessant at undersøge hvilke personer KGS udgøres af. 

4.4.2 Diversiteten af KGS-medlemmer gennem tiden 

Komitéen afleverede, som tidligere nævnt, deres arbejde i 2001. Dengang bestod udvalget af de fire aner-

kendte erhvervsledere; Lars Nørby Johansen (formand), Mads Øvlisen, Jørgen Lindegaard samt Waldemar 

Schmidt. Disse udarbejdede en rapport om god selskabsledelse i danske selskaber i 2001 til daværende er-

hvervsminister Ole Stavad. Komiteen har, som skitseret understående skiftet medlemmer løbende, og som 

det også fremgår arbejder man med en selekteringskrav der tilgodeser at vægtningen af repræsentanter fra 

erhvervslivet skal være højt. Således foreskriver komitéens vedtæger da også at; 

”2.5 Medlemmerne af komitéen skal være generelt respekterede og anerkendte. Ved indstilling og udpegning af med-
lemmer skal det desuden sikres, at komitéen samlet set til enhver tid besidder en betydelig viden om og praktisk erfa-

ring med følgende; 
a) Ledelsen af børsnoterede virksomheder(tilsynsråd, bestyrelse, direktion, forskellige størrelser og brancher) 

b) Kapitaltilførsel til børsnoterede virksomheder 
c) Rådgivning af børsnoterede virksomheder 
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Ved indstilling og udpegning skal der være repræsentation fra hver af de under a, b og c nævnte grupper, idet der dog 
skal være overvægt af repræsentation fra ”Ledelse af børsnoterede virksomheder.” 

(Komitéen for God Selskabsledelse, 2010) 

Punkt 2.6 i KGS’ vedtægter angiver desuden behovet for ’d-medlemmer’ der repræsenterer et dansk regule-

ret marked, hvilket indtil videre har været den fungerende direktør for det der nu hedder NASDAQ OMX 

CPH. Siden komiteens start har følgende personer desuden været repræsenteret i KGS, jf. understående 

skemamodel. 

Årstal A-medlemmer B-medlemmer C-medlemmer D-Medlemmer Medlems-
antal 

200145 Lars Nørby Johansen 
(formand) 
Mads Øvlisen 
Jørgen Lindegaard 
Waldemar Schmidt 

   

4 

200346 Lars Nørby Johansen 
(formand) 
Mads Øvlisen 
Sten Scheibye 
Peter L. Ravn 

Lars Rohde (Di-
rektør, ATP) 

Finn L. Meyer (revi-
sor) 
Henrik Stenbjerre 
(advokat) 

 

7 

200747 Lars Nørby Johansen 
(formand) 
Mads Øvlisen 
Sten Scheibye 
Bodil Nyboe Andersen 

Lars Rohde (Di-
rektør, ATP) 

Finn L. Meyer (revi-
sor) 
Henrik Stenbjerre 
(advokat) 

Hans-Ole Jo-
chumsen 

8 

200948 Sten Scheibye (for-
mand) 
Ingelise Bogason 
Bodil Nyboe Andersen 
Henrik Brandt 
Thomas Hofman-Bang 
(NKT) 

Lars Rohde (Di-
rektør, ATP) 

Finn L. Meyer (revi-
sor) 
Marianne Philip 
(næstfor-
mand)(advokat) 
Thomas Hofman-
Bang49 

Bjørn Sibbern 
(Direktør, 
Fondsbørsen) 

9 

2011 Birgitte Aagaard-
Svendsen (formand) 
Henrik Brandt 
Jørn P. Jensen 
Thomas Hofman-Bang 

Dorrit Vanglo 
(Direktør, LD) 
 

Marianne Philip 
(næstfor-
mand)(advokat) 
Thomas Hofman-
Bang 
Stig Enevoldsen (re-
visor) 

Bjørn Sibbern 
(Direktør, 
Fondsbørsen) 

8 

Tabel 4.4-1 - Fordeling af KGS’ medlemmernes kompetencer henover årene 

Skemaet vidner om at der er tale om mange højt profilerede medlemmer fra det danske erhvervsliv. Dog 

stemmer sammensætningen ikke helt overens med det der fremgår af KGS’ vedtæger. Her ønsker man per-

                                                            
45 Der er på dette tidspunkt ikke rigtig tale om en komité, men i stedet et kommissorium kaldet Nørby-udvalget 
46 Denne medlemssammensætning har stået for præsentationen af 2005-anbefalingerne 
47 På dette tidspunkt overgår KGS til E&S (Økonomi- og Erhvervsministeriet). Det er desuden denne medlemssammensætning der stod for præsentationen af begge 

2008-anbefalingerne 
48 Denne medlemssammensætning har stået for præsentationen af 2010-anbefalingerne 
49 Statsautoriseret revisor, om end han nok er blevet indsat som følge af hans arbejde som adm. direktør i NKT og bestyrelsesposter i NeuroSearch og William Demant 

Holding 
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soner der sidder i selskaber af forskellig størrelse og i forskellige brancher. Indtil nu har der dog været en 

klar overvægt af personer fra de største danske selskaber repræsenteret i KGS, hvorimod personer fra Small 

Cap selskaberne slet ikke er repræsenteret.  

Endvidere at der, i forhold til de personer der repræsenterer kapitaltilførsel, i højere grad også sad folk som 

ikke har en ”halvstatslig hat” på, som både Lars Rohde(ATP) og Dorrit Vanglo(LD) har. Det kunne derfor også 

være en idé at indhente nogle repræsentanter for nogle af de større private pensionskasser som medlem-

mer i KGS. Ydermere har banksektoren endnu ikke været direkte er repræsenteret, hvilket kan undre, særligt 

efter finanskrisen i 2008.  

Bankerne har haft en meget direkte betydning for finanskrisens tilbliven, og er således også fokus for den 

nye grønbog om CG fra EU' side. Eftersom at KGS højst sandsynligvis ville skulle implementere grønbogen i 

en dansk kontekst, er det meget muligt at komitéen vil nyde godt af en dialog med bankerne herom, for på 

denne måde at undgå at den kritik der var i høringssvarene omkring EU-henstillingerne gentager sig. Derud-

over kan der argumenteres for inddragelsen af banker idet nogle af disse ville kunne udfylde en dobbeltrol-

le, dels som børsnoterede selskaber(A-medlemmer) og dels som udbydere af kapital til de øvrige børsnote-

rede banker(B-medlemmer). 

Efter at have kigget nærmere på diversiteten i KGS gennem tiden, ønsker vi at se nærmere på hvorvidt at 

disse medlemmer endvidere kan siges at være gode rollemodeller i relation til anbefalingerne.  

4.4.3 Medlemmerne af KGS er gode rollemodeller 

Fordi mange af medlemmerne af komiteen selv er personer der har en aktiv erhvervskarrierer, synes vi det 

er relevant at vurdere i hvor høj grad de selv efterlever de anbefalinger de opstiller for andre direktion- og 

bestyrelsesmedlemmer. Til hjælp hertil har vi opstillet understående skema, for skematisk at se hvorvidt de 

enkelte medlemmer selv overholder de spilleregler de har været med til at opsætte.  

Vi skal til tabellen bemærke, at vi har koncentreret os om at finde de afvigelser fra anbefalingerne som KGS-

medlemmerne selv har haft en mulighed for at gøre noget ved, nemlig uafhængighedsbegrebet og antallet 

af bestyrelsesposter. Det er muligt at vi kunne finde bekræftelse på flere afvigelser som de enkelte med-

lemmer har været involveret i, særligt anbefalingen omkring oplysning om vederlag kan synes nærliggende 

at antage der også er sket afvigelser til, men for at finde dokumentation for sådanne afvigelser ville det 

kræve at vi gennemlæste regnskaberne i de selskaber hvor de enkelte medlemmer af komiteen er repræ-

senteret, og denne proces ville være relativt tidskrævende, hvorfor vi har afholdt os for dette.  
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Anbefalingerne omkring uafhængighed og antal poster, er også de anbefalinger som for andre direktions- og 

bestyrelsesmedlemmer er nemmest at identificere og kritisere, og derfor i den forbindelse bruges som en 

slags målestok for, hvorvidt medlemmer af komiteen er gode rollemodeller.  

Medlem 2001 2003 2007 2009 2011 ’Afvigelser’ fra anbefalingerne50 

Lars Nørby Johansen D D D   5. pkt. 6 i 200151 

Mads Øvilsen D D D   5. pkt. 4 og 6 i 2001*52 

Jørgen Lindegaard D     5. pkt. 4 i 2001*53 

Waldemar Schmidt D     5. pkt. 6 i 2001*54 

Sten Scheibye  D D D  5. pkt. 4 og 6 i 200155 

Peter L. Ravn  D    I.B. 

Lars Rhode  D D D  I.B. 

Finn L. Meyer  D D D  I.B. 

Henrik Stenbjerre  D D   I.B. 

Bodil Nyboe Andersen   D D  I.B. 

Hans-Ole Jochumsen   D   I.B. 

Ingelise Bogason    D  I.B. 

Henrik Brandt    D D I.B. 

Thomas Hofman-Bang    D D I.B. 

Marianne Philip    D D 5. pkt. 4 og 7^ i 200856 

Bjørn Sibbern    D D I.B. 

Birgitte Aagaard-Svendsen     D 5. pkt. 7^ i 201057 

Jørn p. Jensen     D I.B. 

Stig Enevoldsen     D I.B. 

Dorrit Vanglo     D 5. pkt. 7^ i 201058 

D = deltog 
* = Den manglende efterlevelse lå her forud for/i forbindelse med etableringen af komiteen. 
^ = Der er tale om deltagelse i ledelsen i unoterede selskaber 
I.B. = Tilsyneladende intet at bemærke 

Tabel 4.4-2 KGS' medlemmer og deres egne overtrædelser 

Som tabellen vidner om, har der i flere tilfælde været problemer med at agere i overensstemmelse med dis-

se anbefalinger for medlemmerne af komiteen. Særligt ser vi et mønster, fra starten af komiteens tilblivelse 

og frem til 2007, hvor en del af komiteens medlemmer havde svært ved at efterleve antal hverv og uaf-

hængighed. For os står det klart, at det for de almindelige virksomhedsledelser og bestyrelser må vække 

underen, når man er vidne til at dem der anbefaler en noget, ikke engang selv kan efterleve dette, og når 

man ikke engang selv kan efterleve disse anbefalinger, hvorfor så overhovedet anbefale det. Det skal dog 

bemærkes at ordlyden har ændret sig over tid, og den ordlyd der gælder for antal bestyrelseshverv i 2010, 

                                                            
50 Årstallene i denne kolonne henviser til de anbefalinger der er gældende i den periode hvor den pågældende person sidder i KGS som den pågældende person ikke 

overholder i sine egne arbejdsrelationer. 
51 (Engholm, 2010)  
52 (Københavns Universitet, 2011) 
53 (ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, 2010) 
54 (virk-info.dk) 
55 (virk-info.dk) 
56 (Women on Board, 2011)  
57 (Kvinfo, 2010)  
58 (Lån&Spar Bank) 
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således ikke sætter nogen antal på, men dikterer at det enkelte medlem skal overveje hvor tidskrævende de 

enkelte poster er. 

Dette synes vi naturligvis er glædeligt, og sammenholdt med at medlemmerne af komiteen de seneste år, 

også i mindre grad lader til at have problemer med at efterleve anbefalinger, vidner det om at der trods alt 

er sket et skifte mod det bedre i dette tilfælde.  

Overordnet set, synes vi stadig at det må give nogle legitimitetsmæssige problemer for komiteen, når og 

hvis den kommer med anbefalinger, som dens medlemmer ikke selv er i stand til at efterleve. Dette gør sig 

også gældende for medlemmer af komiteen som er trådt ud, da de efter vores opfattelse stadig bør agere 

som en slags ambassadører for CG. For hvad er komiteens arbejde værd, hvis man i det øjeblik man træder 

ud, stopper med at efterleve disse. Alt i alt, må det i hvert fald betyde at komiteen må miste legitimitet i 

forhold til dem der skal rapportere efter deres anbefalinger.  

4.5 Delkonklusion 

I et forsøg på at forklare CG-rapporteringernes udvikling i periode 2005-2011, har vi i dette afsnit behandlet 

hvad der har forekommet som det forhold der har udøvet størst indvirkning herpå; anbefalingerne, ud fra 

hvilke CG-rapporteringerne er udarbejdet, samt den institution der har udarbejdet disse, nemlig KGS. 

På basis af en række undersøgelser og observationer, kommer vi i dette afsnit frem til at anbefalingernes 

kompleksitet, samt opfattelsen af dem som normativt ’rigtige’, gør at de dels kan være svære at forholde sig 

til – både for selskaberne der udarbejder CG-rapporteringerne og for regnskabsbrugerne-, samt medvirke til 

at selskaberne risikerer at miste legitimitet såfremt de ikke følger anbefalingerne. Derfor fandt vi det også 

relevant at undersøge hvorledes anbefalingerne er tilpasset de forhold som de danske selskaber er under-

lagt. Dette lader ikke til at være tilfældet bl.a. fordi anbefalingerne som selskaberne skal rapporterer efter er 

for omfattende, og særligt for flere af de mindre selskaber kan synes som en stor byrde at skulle efterleve.  

Da KGS selv har et legitimitetsproblem overfor selskaberne på grund af den tætte relation til E&S, opstår der 

et behov for at KGS-medlemmerne bidrager til en øget legitimitet. Ved en undersøgelse heraf, dokumente-

rede vi til dels at diversiteten i komitéen kunne være bedre gennem årene, samt at flere af komiteens tidli-

gere og nuværende medlemmer, har (haft) svært ved at agere som de gode rollemodeller de burde være i 

relation til uafhængighed.   
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5. Mulige sanktioneringer 

Selvom vi i de to foregående afsnit har undersøgt de danske børsnoterede selskabers CG-rapporteringers 

udvikling både i relation til selskaberne og de anbefalinger der ligger til grund for rapporteringerne, er det 

dog ikke ensbetydende med at dette kan være de eneste forklarende faktorer i relation til CG-

rapporteringernes udvikling. Med udgangspunkt i henholdsvis regnskabsbruger og lovgiver/markedet vil vi 

derfor forsøge at komme med andre mulige forklaringer.  

5.1 CG-rapporteringerne benyttes ikke af regnskabsbrugerne 

Dette er en opfattelse vi har fået allerede i forbindelse med vores arbejde med Roskilde Banks CG-

rapporteringer. Der er flere forhold der understøtter – og taler imod – denne opfattelse, og vi vil således 

diskutere disse forhold. Problemet med dette er selvfølgelig, at såfremt vi har ret har selskaberne meget lidt 

incitament til at ændre deres CG-rapporteringer over tid, jf. her undersøgelsen i afsnit 3.  

5.1.1 Begrænset efterspørgsel fra regnskabsbrugernes side 

For at en selskab skal have et incitament til at udarbejde en god rapportering, kræver det at de kan se nyt-

ten heraf, det være sig værditilvækst, bedre (intern) styring af selskabet eller lign. Selvom der ikke er noget 

entydigt svar på de mange undersøgelser, der forsøger at undersøge hvorvidt gode CG-rapporteringer resul-

terer i en økonomisk merværdi, er det ikke ensbetydende med at ledelserne i selskaberne ikke selv mener 

at denne rapportering giver en form for værdi. For eksempel pga. en bedre stemning i bestyrelseslokalet 

som følge af interne vurderinger, eller et bedre forretningsfokus som følge af vurderinger omkring selska-

bets kapital og aktiestruktur. Det ville selvfølgelig være glædeligt hvis dette var tilfældet for alle selskaber, 

men som høringssvarene i afsnit 0 antyder lader det dog ikke til at være tilfældet. 

Der er således i det mindste nødt til at være en eller anden form for efterspørgsel, et formål med rapporte-

ringen, eller et behov som denne dækker. CG-rapporteringernes oprindelige formål var som bekendt at gen-

skabe tilliden mellem selskaberne og investorerne, idet investorerne gennem denne rapportering ville få et 

indtryk af hvorvidt de kunne stole på ledelsen og dennes forvaltning af de investerede aktiver. Dette behov 

har ikke på samme måde været fremtræden i Danmark59, men lovgivning omkring CG-rapportering er allige-

vel blevet indført. Allerede her er det derfor sandsynligt at kæden ’hopper af’ – for hvis investorerne i Dan-

                                                            
59 Det er dog meget muligt at dette behov er opstået i finanssektoren som følger af finanskrisen i 2008. 
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mark stoler på ledelserne og således ikke har et behov for denne rapportering – har de intet – eller meget 

lidt – incitament til at læse disse rapporteringer – eller for den sags skyld for at efterspørge dem. Såfremt at 

selskaberne heller ikke oplever at investorerne efterspørger denne rapportering, endsige overhovedet inte-

resserer sig for den, har de heller ikke nogen incitament til at bruge de store ressourcer på at udarbejde dis-

se. 

Dette kan selvfølgelig modargumenteres med at CG – med sine hard law elementer – giver udenlandske in-

vestorer bedre forudsætninger for at skabe et billede af de danske selskaber60. Der kan desuden være et 

behov for selvsamme investorer at modtage sådan information da de evt. nærer mistillid til ledelserne i de-

res hjemland af naturlige årsager og dermed viderefører denne mistillid til deres investeringer i DK. Dog ty-

der de få engelske CG-rapporteringer, og de tilkendegivelser om manglende efterspørgsel af disse engelske 

CG-rapporteringer ikke på at der er noget om dette. 

Dog er der også eksempler på at aktionærer og investorer påtaler CG-rapporteringerne, om end det des-

værre ofte kun en er stærk negativ kritik af selskaberne61 i relation til enkelte områder af CG-

rapporteringerne. Incitamentet for selskaberne til at udarbejde CG-rapporteringen, kan derfor også blive 

begrænset til kun at rapportere om nogle områder og holde sig på afstand af visse andre områder af CG-

rapporteringerne62. Enten fordi disse ikke efterspørges eller fordi de kun fører til dårlig omtale, og dermed 

et potentielt ’hak’ i selskabernes legitimitet. Selvom det således lader til at være mindre interessant for sel-

skaberne at udarbejde CG-rapporteringerne, er dette næppe ’nok’ til at gøre CG-rapporteringerne ’ligegyl-

dige’ for regnskabsbrugerne, som vil have en interesse for denne så længe den synes relevant.  

5.1.2 CG-rapporteringen giver ikke regnskabsbrugerne den ønskede (informations)værdi 

For at CG-rapporteringen kan synes relevant for regnskabsbrugerne må den som alle andre former for 

kommunikation; sendes på modtagerens frekvens, og dermed have fokus på hvad det er for informationer 

denne evt. bør indeholde. Mislykkedes dette, øges risikoen for at der bruges ressourcer på indsamlingen af 

unødig information, og dermed også risikoen for at de tiltænkte regnskabsbrugere finder deres 

informationer andetsteds eller undværer den, ganske enkelt fordi de ikke oplever at der kommunikeres til 

dem. 

                                                            
60 I denne henseende lader det dog til at ville give mere mening såfremt at det enten blev tydeliggjort at der er tale om hard law anbefalinger og/eller at NASDAQ OMX 

CPH udarbejdede en ’letlæselig’ udgave af relevante børsretlige regler i Danmark og gjorde denne tilgængelig på engelsk. Sidstnævnte eksempel ville desuden ha-
ve den fordel at byrden ikke ville ligger på hver virksomhed hvert år, men i stedet på alle virksomhederne i de år denne skulle opdateres. 

61 Her kan der bl.a. henvises til Mærsks CG-rapportering fra 2010 (RECHNAGEL, SKOUBOE, BERTELSEN, & FRIIS, 2011). 
62 F.eks. blev der informeret meget lidt om incitamentsaflønning i årene 2007-2008 (Rose & Dolata, Corporate Governance i danske børsnoterede selskaber, 2010). 
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Den lovmæssige regnskabsbruger af CG-rapporteringerne er, som vi redegjorde for i afsnit 2.2 i denne af-

handling, stakeholderne. Dette understøttes desuden af formuleringer fra KGS såsom; 

”Corporate Governance fokuserer på forholdet mellem ejere (aktionærer), bestyrelsen/tilsynsrådet (ejernes repræsen-
tanter) og direktionen (den daglige ledelse), men omhandler f.eks. også selskabets forhold til sine interessenter.” 

(Selskabsledelse, Om Corporate Governance)(egen fremhævning) 

Som det fremgår, er det dog her i først omgang shareholdernes forhold til selskabet, og dernæst – nærmest 

som en mindre betydningsfuld tilføjelse – stakeholdernes. Det synes derfor også relevant at tage et meget 

omdiskuteret emne indenfor CG op – dette er selvfølgelig spørgsmålet om hvorvidt CG-rapporteringen skal 

henvende sig til stakeholders eller shareholders. Denne diskussion kan virke omsonst da shareholder jo bare 

er ’endnu’ en stakeholder, og denne således allerede informeres idet der informeres til stakeholders. Dog er 

der, som vi redegjorde for i afsnit 2.1.1, forskel på informationsbehovet hos de forskellige regnskabsbrugere. 

IASBs begrebsramme – på hvilken ÅRL støtter på - opsætter f.eks. følgende informationsbehov for forskellige 

interessenter(§ 9). 

Interessent Informationsbehov 

Investorer Indskydere af risikovillig kapital og disses rådgivere interesserer sig såvel for den 
med deres investeringer forbundne risiko, som med afkastet heraf. De har behov 
for information til hjælp ved beslutninger om, hvorvidt de skal købe, beholde eller 
sælge kapitalandele. Aktionærer er ligeledes interesserede i information, der hjæl-
per dem til at kunne vurdere virksomhedens evne til at udbetale udbytte. 

Ansatte Ansatte og deres repræsentanter er interesserede i information om deres arbejds-
givers stabilitet og lønsomhed. De er ligeledes interesserede i information, der gør 
det muligt for dem at vurdere virksomhedens evne til at tilvejebringe lønninger, 
pensionsydelser og beskæftigelsesmuligheder. 

Långivere Långivere er interesserede i information, der gør det muligt for dem at vurdere, om 
deres udlån og de hermed forbundne renter vil blive betalt til tiden. 

Leverandører Leverandører og andre kreditorer er interesserede i information, der gør det muligt 
for dem at vurdere, om skyldige beløb vil blive betalt til tiden. Varekreditorers inte-
resse for virksomheden vil sædvanligvis være underlagt en kortere tidshorisont end 
långivernes, medmindre de er afhængige af virksomhedens videreførelse som en 
vigtig kunde. 

Kunder 
 

Kunder har interesse i information om virksomhedens videreførelse, især i tilfælde, 
hvor de har et længerevarende engagement med eller er afhængige af virksomhe-
den. 

Offentlige myndigheder Offentlige myndigheder er interesserede i ressourceallokering og, som følge deraf, i 
virksomhedens aktiviteter. De har ligeledes behov for information for at kunne lov-
give om virksomhedernes aktiviteter, fastsætte skattepolitikker og som grundlag 
for opgørelse af nationalindkomst og lignende statistikker. 

Offentligheden Virksomhederne øver indflydelse på samfundet på forskellige måder. Eksempelvis 
kan virksomheder yde væsentlige bidrag til den lokale økonomi på mange måder, 
bl.a. ved det antal mennesker, de beskæftiger og ved den støtte, de giver lokale le-
verandører. Årsregnskaber kan være til hjælp for offentligheden ved at give infor-
mation om udviklingstendenserne og de seneste udviklinger i virksomhedens vel-
stand og omfanget af dens aktiviteter. 

Tabel 5.1-1 - IASB begrebsramme § 9 (IASC, 1989) 
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IASBs begrebsramme foreslår, ligesom i det første EU-forarbejde til ÅRL § 107b, et shareholderperspektiv. 

Som argumentation herfor henvises der begge steder til shareholders rolle som selskabernes eneste residu-

almodtager (EUR Lex)– hvilket groft sagt betyder at de kun kan forvente at modtage udbytte såfremt at sel-

skabet generer et overskud. Af samme årsag har shareholderen derfor en stor interesse i at vide så meget 

som overhovedet muligt, før end at han investerer i et givent selskab. Dette giver også god mening i forhold 

til formålet med CG, som i sin tid var at genskabe tilliden til netop shareholders, -hvorfor CG-rapporteringen 

således også netop var henvendt til disse interessenter i første omgang.  

Det senere forarbejde skiftede dog fokus til stakeholder. Grunden til dette skift, lader til at skyldes at en 

række af de internationale hørringssvar der fulgte, efterlyste stakeholdere over en bredere kam, det fremgik 

således af opsamlingen på hørringssvarene at; 

“Some respondents were of the opinion that the Action Plan should have paid more attention to the interests of other 
stakeholders in the corporate governance debate. The framework proposed by the Action Plan was viewed by some as 
considering business only accountable to its shareholders with stakeholders and wider society in general being a sec-
ondary consideration. Some also felt that corporate governance could not be separated from corporate social respon-

sibility.” 
(DG Internal Market, 2003) 

Selvom det er blevet postuleret mere end én gang, så er det ikke vores opfattelse at CSR og CG er ”To alen 

ud af et stykke” (Due). Vi anerkender at CSR lader til at nyde større positiv opmærksomhed end CG. F.eks. 

har det været lettere at finde litteratur om CSR-rapporteringer end CG-rapporteringerne, og mange 

selskaber har henvist os til deres CSR-rapporteringer, når vi har forespurgt på deres CG-rapportering. 

Selvom vi mener at CG helt sikkert kan lære noget af CSR, er det vigtigt at have in mente, at det er to relativt 

forskellige rapporteringer. Ikke mindst fordi at CSR hovedsageligt henvender sig til selskabets stakeholders, 

mens CG i større omfang henvender sig til selskabets shareholders, hvilket evt. skyldes at en virksomheds 

agereren i relation til sin omverden ofte er af større interesse for ’alle interessenter’ end hvordan den ledes, 

også selvom at sidstnævnte, alt andet lige, har en signifikant indvirkning på førstnævnte. Paradoksalt nok 

kan dette fokus på stakeholders evt. være grunden til at det nu lader til at være muligt at måle værdien af 

CSR (Campbell, 2011) og dermed gøre det mere attraktivt for selskaberne at rapportere herom. 

Logisk set burde CSR-rapporteringerne være relativt sekundære for aktionærerne i selskaberne; deres ønske 

er at profitere på deres investering, og derfor må deres største kriterium også være at selskabets ledelse ik-

ke snyder aktionæren. Det burde altså være CG-rapporteringen som disse lagde størst vægt på. Omvendt 

kan man også argumentere for at shareholder kan have interesse i CSR-rapporteringen. Dels fordi der er nu 

er en dokumenteret værdi heraf, og dels fordi aktionæren kan se den illegitime CSR-rapportering som en 

potentiel risiko for selskabets indtjening, idet politiske forbrugere vil fravælge selskabets produkter eller på 
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anden måde ligge pres på denne. Derudover er det selvfølgelig muligt at aktionæren selv er en politisk for-

bruger, som derfor i højere grad vælger investeringsobjekter ud fra hvad denne mener, er et legitimt sel-

skab.  

Modsat CSR, kan der (endnu) ikke aflæses en værdi af den information som CG-rapporteringerne giver sine 

regnskabsbrugere. Derudover er indholdet af CG-rapporteringerne -som vi redegjorde for i afsnit 3 og 4- i 

større omfang bestemt af de danske anbefalinger om CG. Det er således også værd at overveje hvor mange 

stakeholders – endsige mindre aktionærer – der reelt forstår hvad der menes når anbefalingerne – og der-

med rapporteringerne - taler om et selskabs; kapital- og aktiestruktur, dens risikostyring for slet ikke at 

nævne ledelsernes incitamentsaflønningsordninger. Mange stakeholders tager ofte fat i netop anbefalinger-

ne om vederlag, men det er nok desværre de færreste der reelt forstår deres sammensætning. Det samme 

kan siges om mange af de andre anbefalinger, og det er i mange henseender derfor ikke mærkeligt hvis 

regnskabsbrugerne føler sig hægtet af, enten fordi; 

 CG-rapporteringerne ikke giver regnskabsbrugerne de oplysninger de reelt ønsker/efterspørger 

eller 

 Regnskabsbrugerne ikke reelt forstår hvad det er for informationer CG-rapporteringerne indeholder. 

Det fremgår af ovenstående, at CG-rapporteringen i dens nuværende udformning ikke er i stand til at give 

den samme værdi til/’ramme’ regnskabsbrugerne som f.eks. CSR-rapporteringen – og det er uanset om der 

er tale om shareholder eller stakeholder. 

5.1.3 Det reelle arbejde i forhold til CG-rapporteringerne 

I forlængelse heraf, er det selvfølgelig muligt at de regnskabsbrugere som er interesserede i CG, får de in-

formationer de har behov for omkring et selskabs CG ad andre kanaler end lige CG-rapporteringen. Sel-

skabsmeddelelser, avisartikler, generel kommunikation fra selskabet – eller som vi var inde på; andre (ikke)-

finansielle rapporteringer - er alt sammen med til at give et billede af en selskabskultur – og dermed også 

hvordan dette selskab ledes. Såfremt at regnskabsbrugerne får deres information fra andre kilder end CG-

rapporteringen, er det selvfølgelig med til at gøre at regnskabsbrugerne kun benytter denne i begrænset 

omfang. I relation til brugen af andre kilder, er det ydermere vigtigt at påpege – hvad vi også argumenterede 

for i afsnit 2 – nemlig at der er forskel på det at udøve, eller arbejde med CG, og at rapporterer om det. 

Denne forskel kan være både til ’fordel’ for regnskabsbrugerne, således at der arbejdes bedre end der rap-

porteres, eller til ’ulempe’, således at der rapporteres bedre end der arbejdes. Det er dog vigtigt at under-
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strege at bare fordi man som selskabsledelse ikke nødvendigvis er tilhænger af CG-rapporteringen, er det 

ikke ensbetydende med at man ikke er tilhænger af god selskabsledelse. 

Såfremt der er reelt hold i de indikationer vi har diskuteret i dette afsnit, og CG-rapporteringerne således 

kun kan formodes benyttet i meget begrænset omfang, er der behov for en revurdering af valget af regn-

skabsbruger og regnskabsbrugers informationsbehov, i forhold til indholdet af CG-rapporteringerne som føl-

ge af anbefalingernes indflydelse. På nuværende tidspunkt lader det end ikke til, at CG-rapporteringerne 

bliver taget i brug, når noget går galt, som f.eks. i Roskilde Bank, hvor man rapporterede et, og gjorde noget 

andet.  

5.2 Markedet tillader ikke en ineffektiv rapportering 

Lovgivers legitimitet, er i nogle tilfælde bundet op på dennes mulighed for at sanktionere ’dårlig opførsel’. 

Såfremt at f.eks. utilstrækkelige CG-rapporteringer ikke bliver sanktioneret, er der derfor risiko for at nogle 

selskaber vil undlade at udarbejde en fyldestgørende CG-rapportering. Dette kan selvfølgelig resultere i en 

række ’omkostninger’, dels vil de selskaber der udarbejder en fyldestgørende CG-rapportering, alt andet lige 

have flere omkostninger på området end de selskaber der i ’ro og mag’ kan lade være. Dels er der omkost-

ningerne for de regnskabsbrugere der må hente deres information andetsteds, eller undvære. Selvom den 

basale teori fortæller os at det er (regnskabs)brugeren selv der vil sanktionere selskaberne, er virkeligheden 

en lidt anden, og fraværet af den ’aktive aktionær’ er i mere end en omgang blevet påpeget. Dette gør også 

at det således i større omfang er op til lovgiver selv at sørge for at der foregår en sanktionering. 

Kravet om CG rapporteringen har dog både hjemmel i ÅRL § 107b stk. 1 litra 1-5 og NASDAQ OMX CPHs 

’krav for aktieudstedere’, hvilket betyder at dette håndhæves både af NASDAQ OMX CPH (Surveillance i 

København) og Fondsrådet (Fondsrådet). Disse institutioner udgiver begge - med jævne mellemrum - opgø-

relser omhandlende påtaler for manglende rapporteringer i forhold til selskabernes regnskaber, herunder 

også CG rapporteringen.  

For at afgøre hvorvidt at der er tale om en manglende sanktionering af de børsnoterede selskaber på dette 

område kiggede vi derfor disse institutioners afgørelser igennem. Fra NASDAQ OMX CPHs side finder vi to 

tilfælde af påtaler tilbage i 2008 (NASDAQ OMX CPH), og ét i 2007 (OMX Den Nordiske Børs København) 

hvor ikke navngivne selskaber åbenbart har ’glemt’ at rapportere om CG. I forhold til Fondsrådet og deres 

påbud, har de i forhold til selskabet Netop Solution (Fondsrådet) samt Skælskør Bank (Fondsrådet) i 2009 
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påtalt at disse henholdsvis skal offentliggøre deres oprindelige rapportering om CG, henholdsvis udarbejde 

en opdateret version.  

I relation til Rose & Dolatas undersøgelse om CG-rapporteringerne i 2007-2008, som vi redegjorde for i af-

snit 3.1, lader det altså ’kun’ til at disse to institutioner har ’fanget’ de selskaber som har været absolut 

’worst cases’ i relation til CG-rapporteringerne. Denne mangel på sanktionering kan derfor også være med 

til at forklare hvorfor at CG-rapporteringerne både i henhold til Rose & Dolata, KGS, og vores egen undersø-

gelse godt kunne være mere fyldestgørende og differentierede. 

Der er dog flere interessante ting ved disse påtaler. Dels finder vi det ganske interessant at man som børsno-

teret selskab åbenbart kan ’glemme’ et lovmæssigt krav. Enten har man ikke lyst til at offentliggøre sin rap-

portering om CG, hvilket vi ikke finder særlig plausibelt, fordi vi, som redegjort for ovenstående, netop hæv-

der at der ikke er ret mange der overhovedet har en interesse i CG. Hvad der derfor – formentligt- er mere 

plausibelt at antage, er at det har været en manglende dedikation hos selskaberne som har medført at de 

rent faktisk har glemt at være up to date men de nyeste krav. Både Netop Soulution og Skælskør Bank er be-

liggende i Small Cap indekset, og som diskuteret tidligere, er det alt andet lige klart at der i disse selskaber 

ikke er de samme ressourcer til rådighed som i de større selskaber.  

I forlængelse af diskussionen om CG-rapportering kontra CG-arbejdet er det ydermere interessant at alle på-

talerne omhandlede manglende CG-rapporteringer, og at der således ingen påtaler var af at indholdet ikke 

er i overensstemmelse med hvad selskabet rent faktisk foretager sig i praksis. 

Dette kan selvfølgelig tolkes som at dette ikke har været tilfældet -hvilket i så fald ville være en glædelig si-

tuation. Dog kan det også tolkes – hvilket vi finder mere plausibelt – som at dette slet ikke har været gen-

stand for afprøvning fra de to institutioners side. Vi er i den forbindelse godt klar over, at det at undersøge i 

hvor høj grad selskaberne efterlever det de rent faktisk rapporterer i deres CG-rapportering, er et meget 

stort og omfangsfuldt arbejde. Det ændrer bare ikke ved, at en manglende efterprøvelse, alt andet lige, mi-

nimerer den tillid der kan tillægges disse rapporteringer. Dermed er risikoen for at disse rapporteringer bli-

ver et omkostningsfuldt onde for de selskaber der opfører sig pænt og rapporterer fyldestgørende, reelt til-

stede. Omvendt forbliver den en ligegyldig rapportering - til hvilken man knapt nok skæver- i de selskaber 

hvor det reelle arbejde med CG måske netop er vigtigst. På denne måde kan man altså sige at man med ind-

førelsen af denne rapportering pålægger alle selskaber en omkostning ved udarbejdelsen, der dog er størst 

for de ’flittige’ selskaber(som har mindst brug for det). I de selskaber hvor rapporteringen hypotetisk kunne 
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gøre gavn, efterlader det omvendt regnskabsbrugeren med en falsk tryghed, i det denne måske nok kan få 

et udsagn, men ikke en garanti for udsagnets rigtighed. 

5.3 Delkonklusion 

Når det kommer til andre forhold der evt. kan forklare CG–rapporteringernes udvikling i årene 2005-2011, 

har vi i dette afsnit fokuseret på den manglende brug af CG-rapporteringerne fra regnskabsbrugernes side, 

og den manglende sanktionering og kontrol fra lovgivers og markedets side.  

Som følge af vores arbejde med de danske CG-rapporteringer, er det vores opfattelse at CG-rapporteringen 

kun i meget begrænset omfang benyttes af regnskabsbrugerne. Vi argumenterer i dette afsnit for, at dette 

evt. kan skyldes at regnskabsbrugerne ikke efterspørger CG-rapporteringerne, fordi de ikke føler at rappor-

teringerne ’rammer’ dem, og de derfor leder efter – og finder - den information de ønsker andre steder, end 

i CG-rapporteringen. Det er derfor meget sandsynligt at regnskabsbrugerne kun bruger bidder af CG-

rapporteringerne – hvilket kan forklare hvorfor der kun fokuseres på nogle få dele af selskabernes CG-

rapporteringer i den offentlige debat. 

Denne problemstilling giver naturligvis ikke det store incitament til at selskaberne skal bruge tid på at udar-

bejde CG-rapporteringen, og det synes derfor nødvendigt med en form for sanktionering af ’dårlige’ CG-

rapporteringer. Vi undersøgte derfor de to instanser som har mulighed for at sanktionere danske CG-

rapporteringer; Fondsrådet samt NASDAQ OMQ. Der fandtes enkelte eksempler på sanktioneringer, men 

kun i relation til meget mangelfulde eller ikke eksisterende rapporteringer. Betydningen af den mangelfulde 

sanktionering af CG-rapporteringerne, kan også have en effekt på regnskabsbrugernes tillid til og dermed 

brug af rapporteringerne.    
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6. Potentiel løsning 

 
Denne afhandling har redegjort for hvordan de danske børsnoterede selskaber har rapporteret om deres 

CG, samt kommet med bud på hvilke forklaringer der kan ligge til grund for CG-rapporteringernes nuværen-

de udformning. Dette afsnit har til formål at omsætte den opnåede viden, til det vores videnskabsteori er 

fortaler for – nemlig et løsningsforslag – hvilket er grunden til at følgende er et indspark til hvordan selska-

berne i fremtiden kan rapportere omkring deres CG.  

6.1 Indspark til selskaberne 

Det er formentligt utopi at tro at anbefalingerne vil blive afviklet, selvom det er vores opfattelse at dette po-

tentielt ville være det bedste scenarie for selskaberne. Af samme årsag vil dette indspark også beskæftige 

sig med hvordan selskaberne i højere grad kan transformere den normative ramme, som anbefalingerne op-

stiller, om til en brugbar CG-rapportering som tilfører selskaberne selvstændighed, legitimitet og værdi. 

CSR-rapporteringerne har, ligesom CG-rapporteringerne, et behov for at brugerne kan stole på dem - og ikke 

mindst at de bliver opfattet som legitime. De mange begrebsrammer der er udarbejdet i relation til CSR-

rapporteringen beskæftiger sig i høj grad med at øge graden af legitimitet i rapporteringerne- jf. afsnit 2.2.2. 

Selvom CSR og CG ikke er det samme, jf. her afsnit 2.4, er det dog ikke ensbetydende med at dele af CSRs 

succes på dette punkt ikke kan smitte af på CG. Hvor CSR fortæller om selskabets værdikæde, og altså har et 

mere eksternt syn på selskabet, så er formålet med CG at fortælle om selskabets interne styring. CSR har, 

hvad man kan kalde et horisontalt eksternt syn på selskabets indvirkning på det omkringliggende samfund 

gennem dets handlinger, hvilket som det fremgår af vores illustration herunder alligevel er styret af de 

højere ledelseslag, og i sidste ende – ideelt set – generalforsamlingen. CG kan derfor med fordel bruges til at 

skabe et værdifuldt billede af hvordan ledelsen i selskabet varetager det interne vertikale miljø i selskabet, 

og dermed også implicit det eksterne miljø. 
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Figur 6.1-1 - CG og CSR i samlet kontekst 

CSR-rapporteringen benytter selskabets værdikæde og CG kan med fordel tage udgangspunkt i selskabets 

organisationsstruktur. Hvorvidt virksomheden starter eller slutter i virksomhedens organisatoriske top eller 

bund, er lige meget. Det vigtigste er at måden man vælger at rapportere på er med til at understøtte det bil-

lede man ønsker at give af sig selv som virksomhed, og at man husker at lægge vægt på netop disse punkter.  

I en CSR-rapportering er, Hvordan? Hvem? Hvorfor? Hvornår? Forklaret på enkelte punkter i værdikæden. 

En CG-rapportering må derfor besvare samme spørgsmål – dels for at væres sikker på at de har forklaret 

hvorfor de afviger fra en given anbefaling på en måde der vil give accept fra læseren – og dels for at give læ-

seren en dybere forståelse af hvordan selskabet efterlever en given anbefaling. På denne måde kommer sel-

 

Virksomhedens 
interne struktur 
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skaberne også væk fra en forsvarsposition, og agerer i stedet proaktivt på en mulig kritik ved at tage ansvar 

for de reelle forhold. 

6.1.1 Generalforsamlingen 
 
I ’toppen’ af organisationskæden finder vi generalforsamlingen, og dermed også selskabets aktionærer. Med 

HV-spørgsmålene in mente, kan der allerede her forklares meget om, hvordan selskabet plejer/planlægger 

at afholde deres generalforsamling, hvordan de forbereder sig til den og hvordan de sikrer sig at aktionæ-

rerne reelt er det øverste beslutningsorgan i selskabet. For at sikre sig at man forholder sig til KGS’ anbefa-

linger, vil det her være anbefalingerne; ”1.1 Dialog mellem selskabet og aktionærerne” og ”1.3. Generalfor-

samling” under afsnit 1 ”Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse” i KGS’ anbefalinger fra 

2010 der ville være de mest relevante at tage fat på.  

I relation til hvordan selskabet sikrer at aktionærerne reelt er det øverste beslutningsorgan i selskabet, vil 

det også være en fordel for selskaberne, med udgangspunkt i anbefaling ”1.4. Overtagelsesforsøg” at for-

klare eventuelle overtagelsesværn selskabet er beskyttet af. I denne relation ville det også være en ide at 

forklare hvordan disse værn fungerer idet dette er en del af selskabets interne styring, omend det ikke nød-

vendigvis er direkte kontrolleret af hverken aktionærerne eller ledelsen.  På generalforsamlingen har sel-

skabet endvidere mulighed for at synliggøre kulturen i selskabet for dens aktionærer, og i denne relation 

kan det også være vigtigt at forklare hvor meget et fondsejerskab kan betyde for virksomheden. A.P. Møl-

ler-Mærsk er f.eks. majoritetsejet af fonde, og særligt dette ejerskab kan formentligt tilskrives at ”rettidig 

omhu” stadig er kulturen der hersker i A.P. Møller-Mærsk.  

Det er dog ikke ’forbudt’ at nævne andre ting som man ønsker at promovere virksomheden på i relation til 

selskabets generalforsamling og aktionærerne. Tivoli kunne således i deres CG-rapportering med fordel 

nævne at aktionærer i Tivoli også har mulighed for at komme gratis i Tivoli med et aktionærkort, såfremt at 

de ønskede at ligge vægt på deres investorrelation. 

Udover de nævnte anbefalinger ville følgende anbefalinger også være relevante at inddrage i dette afsnit, 

idet de alle på den ene eller anden måde relaterer sig til selskabets generalforsamling og aktionærer; 1.1.1, 

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 1.4.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.2, 5.9.1, 6.1.2 og 6.2.6. 

6.1.2 Tilsynsrådet 
Generalforsamlingen vælger som bekendt hvilke personer der skal sidde i bestyrelsen eller tilsynsrådet, der 

som det øverste ledelsesorgan begge har ansvaret for at holde opsyn med direktionens arbejde. I dette ek-
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sempel opdeler vi tilsynsråd og bestyrelse for at gøre det klart hvad det er de enkelte ledelsesorganer vil 

være ansvarlige for i forskellige selskabsretlige konstruktioner. Vælges tilsynsrådet som øverste ledelsesor-

gan, vil det være relevant at redegøre for hvilken værdi man mener at dette ville kunne tilføre selskabet, 

frem for en bestyrelse. F.eks. i et selskab hvor der sidder en hovedaktionær som er aktiv i den daglige drift, 

kunne man forstille sig at det kunne være relevant at redegøre for, at man havde fundet det mere hensigts-

mæssigt at have et tilsynsråd frem for en bestyrelse. Et tilsynsråd vil kunne forkorte beslutningsprocessen 

inden for den strategiske planlægning, fordi denne kan foregå hos direktionen frem for i bestyrelsen,  

I denne forbindelse bør selskabet jf. anbefaling 4.1.2 have fokus på at rapporterer om hvilke ressourcer di-

rektionen råder over, som gør det overflødigt at have en bestyrelse at sparre med.   

I forbindelse med valg af tilsynsråd som øverste ledelsesorgan, bør anbefaling 4.1.3 samt 4.2.2 omhandlen-

de det øverste ledelsesorgans kontrol med direktionen have øget fokus, således at det i forhold til selska-

bets aktionærer præciseres at der føres ordentlig kontrol med direktionen, selvom tilsynsrådet ikke på 

samme måde har indflydelse på driften.  Anbefaling 8.2 kunne også tænkes inddrages for at tydeliggøre at 

man er opmærksom på at der kan rapporteres anonymt om mistænkelige forhold. 

Selskaber med tilsynsråd er et relativ nyt begreb i dansk kontekst, så der findes ikke mange praktiske ek-

sempler, men såfremt et selskab finder denne konstellation mest anvendelig, synes vi fokus for rapporterin-

gen herom bør redegøre grundigt for fordelene ved en sådan konstellation. 

Ønsker selskabet at have et tilsynsråd kan følgende anbefalinger, foruden de tidligere nævnte, alle have ind-

flydelse i et vist omfang, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.3 undtagen 4.3.4, 5, 6, 7, 8.1.2, 

8.2.1, 8.3, 9 

6.1.3 Bestyrelsen 
Bestyrelsen varetage den strategiske ledelse af selskabet, hvorimod det i en organisationsstruktur med et 

tilsynsråd i stedet vil blive skubbet ned til direktionsniveauet. Derfor er det for dette område særligt anbefa-

lingerne i afsnit 4 og 5 der gør sig gældende. 

Omhandlende disse anbefalinger har pressen flere gange kritiseret medlemmerne for begrænset grad af 

uafhængighed og/eller bestridelse af for mange poster jf. anbefaling 5.4.1 og 5.7.1. Det kan under disse an-

befalinger være relevant for selskabet at redegøre for de ressourcer man råder over i de øverste ledelsesor-

ganer, og hvorfor man finder at sammensætningen er den optimale. Der kan være mange gode forklaringer 

til hvorfor man har et medlem i bestyrelsen som enten falder for uafhængighedsbegrebet og/eller bestri-
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delse af antal hverv, men her kan man efter anbefaling 5.1.4 redegøre for hvorfor netop de kompetencer er 

vigtige for selskabet. Derfor kan øgede oplysninger herom også hjælpe læseren af rapporteringen til at for-

stå hvorfor selskabet har valgt det pågældende medlem, til trods for at der kan være nogle uafklarede for-

hold i henhold til antal poster og uafhængighed, og dermed i sidste ende være med til at skabe legitimitet 

omkring selskabets beslutning på området. 

Alt efter hvilket billede selskabet ønsker at præsentere for læserne af rapporteringen, kan den med fordel 

f.eks. lægge vægt på hvordan selskabet benytter de medarbejdervalgte medlemmer i det øverste ledelses-

organ.  

Anbefalinger som derudover er relevant i forbindelse med rapporteringen omkring bestyrelsen er; 1.2, 

1.3.2, 1.3.4, 1.4, 2, 3.1.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.2.2, 4.3.4, 5.11.3, 5.11.4, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.2.3, 8.1.1, 

8.1.2, 

6.1.4 Intern revision 
En sidste del af bestyrelsens/tilsynsrådets opgaver er desuden anbefaling ”9.1 Kontakt til revisor”. I forlæn-

gelse heraf vil det være naturligt at fortælle videre om hvordan virksomhedens interne revisionsafdeling ar-

bejder og skaber værdi for selskabet.  

Har virksomheden i stedet valgt – måske pga. økonomiske årsager - at have en controller afdeling som vare-

tager nogle af de opgaver en intern revision ellers ville, så kunne det også være en fordel at nævne dette 

her, samt evt. hvilke opgaver de varetager. Ønsker man et større fokus på interessenterne, kunne kontrolop-

gaver i forbindelse med mere bløde dele af virksomhedens produktion også nævnes her. Dette afsnit vil 

primært relatere sig til anbefalingen ”9.2 Intern revision” og anbefaling 9.1.3. 

6.1.5 Direktionen 
Direktionen varetager den daglige drift af selskabet, og det er på dette niveau udførslen af selskabets stra-

tegiske planer finder sted jf. anbefaling 4.1.1. Ydermere knytter dette område sig derfor også til vederlags-

debatten fra tidligere. Råder selskabet over en direktion der har medført en øgede indtjening, kan en del af 

æren formentligt tilskrives disse. I forbindelse med rapporteringen omkring vederlag jf. anbefaling 6.2.1 og 

6.2.3, kunne man også beskrive hvad den øgede indtjening har betydet for en eventuel fremgang i antal an-

satte, virksomhedens position på markedet osv. En sådan redegørelse kunne være med til at legitimere le-

delsens aflønning fordi det bliver mere synligt for interessenterne hvad direktionen har tilføjet selskabet.   

Fordi vederlaget er et af de områder der typisk er stærkest kritiseret, skal selskabet være proaktivt og på 
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forhånd orientere om at lønnen anses for rimelig, både i forhold til direktionens bedrift, og i forhold til den 

gennemsnitlige aflønning af en direktion på det givne niveau. 

  
Som øverste organ i den daglige drift, kan man vedrørende direktionen også relatere til anbefaling 8.3.1 

omhandlende risikostyring sin rapportering, og hvordan den daglige ledelse griber dette an. Denne anbefa-

ling kan i særlig grad have relevans for selskaber med tilsynsråd.  

I relation til direktionen vil flere af de samme anbefalinger som under bestyrelsen, være relevante. 

6.1.6 Ekstern kommunikation 
Den eksterne kommunikation er den direkte måde CG-rapporteringen kan omsættes til værdi for selskaber-

ne. Er den eksterne kommunikation fyldestgørende i forhold til virksomhedens interessenter, jf. anbefaling 

7.1.1 vil den kunne medføre at interessenterne belønner virksomheden ved køb af aktier, produkter, service, 

osv. Afhængigt af selskabstype kan der blive stillet større eller mindre krav til kommunikationen, f.eks. rele-

vansen af anbefaling 3.1.2 og 3.1.3 og en række andre afhængig af selskabets kontekst. Som det beskrives i 

indledningen til afsnittet er det også indenfor dette område at koblingen mellem virksomhedens interne 

styring, og virksomhedens værdikæde sker, for her skal beskrivelsen af virksomhedens interne styring an-

vendes til at forklare hvordan der skabes værdi igennem værdikæden.  

Helt overordnet handler det om at selskabet er klar over hvem det henvender sig til, og hvad disse efter-

spørger, hvorfor anbefaling 3.1.1 bør vægte tungt, både i forhold til de interne overvejelser selskabet skal 

gøre før end det kommunikere med sine interessenter. Lige såvel i forhold til hvilke interessenter den givne 

information er rettet imod. Omhandlende den eksterne kommunikation har følgende anbefalinger derfor 

relevans; 2.1, 2.2, 3.1.2, 3.1.3, 7.1, 8.3.1    

6.1.7 Corporate Governance som en del af virksomhedskulturen 
I de følgende niveauer vil anbefalingernes afsnit 8 om risikostyring stadigvæk være interessant, ligesom det 

kan tænkes at være relevant for læserne at vide hvordan politikkerne om samfundsansvar, forholdet til inte-

ressenter og aktionærer, vederlag og eventuelle øvrige politikker om risikostyring strømmer ned igennem 

selskabet og dermed eksekverer den interne styring i selskabet. 

Vores undersøgelser viser tydeligt – jf. delkonklusionen i afsnit 3 - at de CG-rapporteringer som udarbejdes 

ud fra KGS’ skemaer, har en meget høj indbyrdes forklaringsgrad der minimerer selvstændigheden og der-

med rapporteringernes legitimitet. Derfor mener vi at CG rapporteringerne i højere grad skulle forblive nar-

rative rapporteringer der kædes sammen med kulturen i selskabet.  
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Som vi har argumenteret for mange gange, synes vi det er essentielt at en ikke-finansiel rapportering er dif-

ferentieret og fortæller noget om lige præcis det enkelte selskab. Ved at kæde rapporteringen sammen med 

kulturen i selskabet, vil man efter vores opfattelse kunne skabe en rapportering der har mere relevans for 

shareholder såvel som stakeholder fordi den således bedre kan præcisere hvilke svært-målbare ressourcer 

selskabet råder over, i henhold til kulturen i selskabet. 

Derfor må rapporteringen heller aldrig fremstå som en undskyldning der forsøger at bortforklare hvorfor 

man ikke følger en given anbefaling. Som redegjort for flere gange i dette afsnit er vi af den opfattelse, at 

selskabet får meget mere værdi ud af aktivt at tilkendegive at man har taget et valg, og man kan redegøre 

for hvorfor dette valg giver mere værdi for selskabet, og derfor også i sidste ende selskabets interessenter.  
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7. Konklusion 

Igennem afhandlingen har vi arbejdet med følgende problemformulering;  

Hvad kan forklare udviklingen i de danske børsnoterede selskabers CG-rapportering fra 2005-2011, og 

hvordan kan udviklingen tegne sig fremover? 

For at søge at besvare problemformuleringen har vi gennemført en større dataindsamling og analyse af de 

danske børsnoterede selskaber CG-rapporteringer i perioden 2005-2011. Derudover har vi på baggrund af 

denne analyse forsøgt at finde svar på hvad udviklingen skyldes. For at svare på vores hovedproblemformu-

lering, er vores afhandling blevet behandlet gennem tre hovedafsnit; Rapporteringerne, Anbefalingerne og 

Mulig sanktionering.  

 

Afhandlingens svar på problemformuleringen er derfor følgende: 

Mange af de danske børsnoterede virksomheder har i perioden 2005-2011 ikke forholdt sig til alle anbefa-

lingerne. Derudover vidner vores undersøgelser endvidere om at virksomhedernes rapporteringer generelt 

ikke udvikler sig signifikant henover årene. Derimod sker der en stigende institutionalisering af rapporterin-

gerne som især gør sig gældende i 2011, hvor det på tidspunktet for udarbejdelsen af afhandlingen, kun er 

skemarapporteringer der indgår i vores undersøgelse. Som det blev dokumenteret i afsnit 3, er det anbefa-

lingerne der har den højeste korrelation af de undersøgte faktorer. De korrelationer der finder sted i 2011 

rapporteringerne er så høje, at de begrænser selvstændigheden, og dermed legitimiteten af selskabernes 

CG-rapporteringer.  

 

Årsagen til den manglende selvstændighed i rapporteringen, kan muligvis skyldes at virksomhederne kan 

være utrygge ved at udarbejde en rapportering der udtrykker en høj grad af selvstændighed hvis denne ikke 

følger anbefalingerne. Dette skyldes at der i dansk kontekst er sket en fejltolkning af følg eller forklar prin-

cippet. Det opfattes således som noget negativt at forklare en anbefaling, og som noget normativt rigtigt at 

følge, på trods af at der ikke findes bevis for anbefalingernes normativitet i en dansk kontekst. 

 

Derudover kan der også være et problem selskaberne og KGS imellem, idet KGS som udstikker af anbefalin-

gerne for god selskabsledelse, har en stærk tilknytning til E&S, der gør at det ikke længere er erhvervslivets 

anbefalinger, men i højere grad er influeret fra EU. Læg dertil at de medlemmer i KGS som udgøres af ledel-
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sesmedlemmer i børsnoterede selskaber, ikke selv er de bedste rollemodeller når det kommer til at følge 

anbefalingerne omkring uafhængighed. 

 

Endelig har vi i vores undersøgelse kunne konstatere, at den mulige sanktionering af mangelfulde CG-

rapporteringer stort set er ikkeeksisterende. Derudover er det ikke vores opfattelse, som følge af arbejdet 

med denne afhandling, at CG-rapporteringerne overhovedet bliver taget i brug af regnskabsbrugerne.  

 

Disse faktorer er alle med til at gøre værdien af CG-rapporteringerne begrænset, og det er derfor vores op-

fattelse, at selskaberne bliver nødt til at tage ved lære af deres CSR-rapporteringer for også at kunne give 

CG-rapporteringerne værdi. For at give et indspark til løsningen af denne problemstilling, har vi i afsnit 6 i 

afhandlingen forsøgt at komme med nogle forslag til hvordan en fremtidig CG-rapportering vil kunne skabe 

mere værdi for både selskab og regnskabsbruger. 
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8. Perspektivering 

Muligheden for at bygge videre på denne afhandling er mange. Vi har behandlet et emne som simultant 

med skrivningen af afhandlingen har været behandlet af Europakommissionen under grønbogstitlen ”En 

ramme for Corporate Governance i EU” På baggrunden af disse betragtninger er der tre emner vi gerne vil 

behandle nærmere i perspektiveringen  

1. Fremtiden for CG 

2. Sammenhængene mellem CG og CSR 

3. Yderligere empiriske undersøgelser 

8.1 Fremtiden for CG 

I skrivende stund er en opdateret grønbog for CG i europæisk kontekst undervejs. Kommissionens danske 

udkast, som netop har været i høring, behandler især følgende interessante områder (EUROPA-

KOMMISSIONEN, 2011): 

 Bestyrelsens funktion, sammensætning og aflønning 
Der stilles bl.a. spørgsmål om en højere grad af professionalisering og uafhængighed i bestyrelser-
ne. 

 Aktivt ejerskab, og 
Der bliver bl.a. gjort antagelser om, hvorvidt den ’aktive aktionær’ overhovedet har interesse i at 
skulle sanktionere et selskabs ledelse, fordi aktionærens altoverskyggende interesse er at profitere 
på sin investering. 

 Anvendelse af ”følg eller forklar” princippet. 
Der bliver bl.a. sat spørgsmål ved om man i højere grad skal sanktionere på selskabers mangelful-
de/usande udsagn vedrørende deres rapporteringer. 

 

Vi finder det interessant at læse at de selvsamme emner vi har berørt, også er genstand for kommissionens 

undren, og vi ser derfor frem til at grønbogen bliver endeligt publiceret. Flere af de synspunkter der frem-

kommer, er vi enige i, men hvor kommissionen har en klar intention om at CG på langt de fleste områder 

skal fortsætte i uændret form, tror vi på at der skal ske ændringer.  

8.2 Den fremtidige sammenhæng mellem CG og CSR 

Gennem vores afhandling har vi flere gange reflekteret over sammenhængen mellem CG og CSR. Dette 

skyldes at begge er ikke-finansielle rapporteringer om virksomhedens gøren og laden, som begge i deres 
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grundtanke skal være med til at skabe en (mer)værdi for selskabets interessenter. Sammenhængen er blevet 

tydeligere med indførelsen af 2010-anbefalingerne for corporate governance, hvor linket mellem disse to 

rapporteringsformer er blevet tydeligere, idet CG anbefalingerne nu indeholder en anbefaling om at virk-

somhederne rapporterer om deres CSR-politik. I vores korrespondance med virksomhederne, har flere virk-

somheder konsekvent forvekslet CG og CSR-rapporteringerne, og på mange måder virker det som om CSR 

har meget mere bevågenhed end CG – både blandt virksomheder, såvel som dens interessenter. Vi mener 

dog det er urealistisk at forestille sig at CG skal forsvinde til fordel for CSR, hertil er de to områder alt for for-

skellige, men en større integrering i en samlet ikke-finansiel rapportering fra virksomheden til dens interes-

senter kunne være et muligt bud på fremtiden, hvilket vi også berører i vores figur i afsnit 6.  

8.3 Yderligere empiriske undersøgelser 

Vores afhandling har afdækket et forskningsområde som har været væsentligt større end det omfang man 

har til rådighed for en kandidatafhandling. Vi valgte derfor at have fokus på det kvantitative frem for det 

kvalitative studie, hvorfor en oplagt opfølgning til denne afhandling ville være en mere kvalitativ informati-

onsindhentning, hvor man indhentede informationer via interviews med virksomheder, komiteen for god 

selskabsledelse, aktionærerne, samt regnskabsbrugere og andre interessenter i almindelighed. Derudover 

er der stadig informationer at hente i vores datamateriale, som vil kunne støtte en sådan afhandling yderli-

gere.  
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11. Bilagsoversigt 

Bilag 1 – Roskilde Bank opgaven 
Dette er forfatternes egen opgave om Corporate Governance rapporteringerne i Roskilde Bank i 
årene op til bankens kollaps. 

 
Bilag 2 – Korrelationsanalysen og dataudtrækkene herfra 

Denne mappe indeholder den korrelationsanalyse afhandlingens statistiske data er bygget op om, 
samt de udtræk der er skabt ud fra denne analyse. 

 
Bilag 3 – Selskabernes CG-rapporteringer i årene 2005-2011 

Denne mappe indeholder de indhentede CG-rapporteringer for de børsnoterede selskaber. 


