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Forord

Debatten om Corporate Governance har skabt yderligere fokus på Risk Ma-
nagement. Fondsbørsens komité for god selskabsledelse anbefaler således:

»Effektiv risikostyring er en forudsætning for, at bestyrelsen på bedst
mulig måde kan udføre de opgaver, som det påhviler den at varetage. Det
er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at der etableres hensigts-
mæssige systemer til styring af risici, og i øvrigt sørger for, at sådanne
systemer til enhver tid opfylder selskabets behov.«

Internationalt er der udviklet en række koncepter for styring af intern kon-
trol (f.eks. COSO)1 og Risk Management (f.eks. COSO ERM).2 Disse har in-
spireret til udarbejdelse af denne publikation, der giver enkle og praktiske
forslag til overvejelser, ledelsen3 bør gøre sig om Risk Management, her-
under om det valgte niveau. Der findes inden for den finansielle teori flere
modeller for håndtering af finansielle risici, men da COSO indeholder et
meget omfattende framework, som ikke er afgrænset til finansielle risici,
har vi valgt at tage udgangspunkt heri. Samtidig er COSO det framework,
som oftest anvendes som reference i forbindelse med strukturering og do-
kumentation af god intern kontrol. 

Inden for specifikke brancher kan der forefindes særlige forhold, som skal
iagttages, eksempelvis den finansielle sektor.4 En virksomheds håndtering
af Risk Management kan anskues som en række indbyrdes afhængige pro-
cesser. I denne publikation er disse processer beskrevet ud fra en ledelses-
mæssig synsvinkel. Det anbefales, at ledelsen løbende lader foretage en
analyse af de risici, der er knyttet til realiseringen af virksomhedens strate-
giske og operationelle mål.

En effektivt tilrettelagt Risk Management-proces i virksomheden medvir-
ker til øget shareholder value – altså til at skabe øget værdi for aktionæ-
rerne. Også af den årsag er Risk Management-disciplinen – som en del af
den samlede ledelse – af stor betydning for virksomheden.

FSRs Informatikudvalg
Januar 2005

3

1 Internal Control – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commis-
sion   2 Enterprise Risk Management Framework – Committee of Sponsoring Organiza-
tions of the Treadway Commission   3 Bestyrelse og direktion   4 Se Basel II
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Sammenfatning

Ingen virksomheder opererer i et risikofrit miljø, og dette kan ikke sikres
gennem god Risk Management. Men styret Risk Management sætter le-
delsen i stand til at manøvrere effektivt i risikofyldte miljøer.

Risk Management styrker evnen til at:

• Tilpasse risikovillighed i forhold til strategi
• sammenkæde vækst, risiko og afkast
• styrke beslutninger om reaktion på risiko
• minimere driftsmæssige overraskelser og tab
• identificere og styre risici på tværs af virksomheden
• sikre fuldstændig håndtering af mangeartede risici
• udnytte mulighederne
• rationalisere kapital.

Det interne miljø

Virksomhedens interne miljø udgør fundamentet for Risk Management og
angiver tonen i virksomheden. Det interne miljø påvirker medarbejdernes
risikobevidsthed og er grundlaget for hele Risk Management-systemet gen-
nem disciplin og struktur.

Det interne miljø har indflydelse på, hvordan strategi og mål fastsættes,
hvordan forretningsaktiviteter struktureres, og hvordan risici identificeres,
vurderes og håndteres. Det interne miljø påvirker tilrettelæggelse og funk-
tion af kontrolaktiviteter, informations- og kommunikationssystemer samt
overvågningsaktiviteter. 

Faktorer i det interne miljø omfatter bl.a.:

• Virksomhedens filosofi omkring Risk Management
• risikovillighed og risikokultur
• ledelsens filosofi og ledelsesstil, samt den måde ledelsen uddeler befø-

jelser og ansvar på
• kompetence hos de ansatte
• integritet og etiske værdier
• tilsyn fra bestyrelsen.



Fastlæggelse af mål

Det er enhver ledelses fornemste opgave at sikre virksomhedens eksistens
og vækst over tid. Inden for rammerne af den fastsatte vision fastsætter le-
delsen mål, udarbejder strategi og fastsætter delmål. Målene er en forud-
sætning for, at ledelsen kan identificere begivenheder med potentiel ind-
virkning på opnåelse af disse mål. Dette kan sammenfattes således:

• Enhver virksomhed står over for en række forskellige risici fra eksterne
og interne kilder, der delvist udspringer af virksomhedens strategi

• det er en forudsætning for effektiv Risk Management, at der fastlægges
mål for virksomheden

• mål fastlægges på strategisk niveau og danner således grundlag for mål
vedrørende driften, rapportering og compliance (regelefterlevelse)

• målene rettes ind efter virksomhedens risikovillighed, som driver risi-
kotolerance-niveauer for virksomhedens aktiviteter.

Identifikation af begivenhed 

Som et led i identifikation af begivenheder, der kan påvirke realisering af
virksomhedens mål, bør direktionen overveje såvel eksterne som interne
faktorer:

• Identifikation af potentielle begivenheder (interne som eksterne), som
kan påvirke virksomhedens evne til at implementere strategien og opnå
de fastlagte mål

• skelnen mellem risici og muligheder:
• begivenheder, der kan have en negativ effekt, er udtryk for risici
• begivenheder, der kan have en positiv effekt, er udtryk for mulighe-

der, som ledelsen kanaliserer tilbage til strategi- og målfastlæggelses-
processen.

Eksterne faktorer omfatter bl.a. samfundsøkonomi, miljø samt politiske,
sociale og teknologiske forhold. Interne faktorer afspejler ledelsens valg og
omfatter forhold som infrastruktur, kapitalforhold, forskning og udvikling,
personale, processer og teknologi.

Risikovurdering

Gennemførelse af en risikovurdering gør det muligt for virksomheden at
identificere, i hvilket omfang mulige begivenheder kan påvirke målopfyl-
delsen:

• Ved risikovurderingen overvejer virksomheden, i hvilket omfang mu-
lige begivenheder kan påvirke målopfyldelsen

• risici vurderes ud fra både sandsynlighed og påvirkning
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• der anvendes en kombination af kvalitative og kvantitative metoder
• tidshorisonten er den samme som tidshorisonten for målopfyldelse.

Risikorespons 

Ledelsen bør opstille en politik for risikostyring, som virksomheden skal
agere inden for. Risikostyringspolitikken bør dels indeholde de organisato-
riske rammer for risikostyringen og dels sætte klare mål for virksomhedens
risikovillighed og politik for kontrol og overvågning. Herudover bør poli-
tikken identificere de områder – eksternt og internt i forhold til virksom-
heden – som har ledelsens særlige bevågenhed, samt stille krav til, hvorle-
des rapportering vedrørende risici skal finde sted.

Ledelsens risikorespons i form af valgmuligheder for afdækning af risiko
kan skitseres således:

• Undgå risiko ved valg af en anden strategi
• reduktion af sandsynlighed for risikos indtræffen ved forebyggende for-

anstaltninger
• reduktion af konsekvens af en indtruffen skade ved etablering af bered-

skab
• overførsel af risiko til tredjemand i form af eksempelvis forsikring.

Kontrolaktiviteter 

Kontrolaktiviteter er de principper og procedurer, der er med til at sikre, at
en risikorespons gennemføres hensigtsmæssigt. Kontrolaktiviteterne udfø-
res gennem hele organisationen, på alle niveauer og i alle funktioner. Kon-
trolaktiviteterne er et led i den proces, hvor en virksomhed stræber efter at
opnå sine forretningsmæssige mål, og omfatter en række aktiviteter:

• Godkendelser
• verifikationer
• afstemninger
• sikring af funktionsadskillelse
• sikring af aktiver
• mv.

Information og kommunikation 

Der er behov for informationer på alle organisationsniveauer med henblik
på at identificere, vurdere og reagere på risici for at kunne realisere virk-
somhedens mål:

• Ledelsen identificerer, indsamler og kommunikerer relevante informa-
tioner på en måde og inden for en tidsramme, der gør det muligt for
medarbejdere at udføre deres arbejdsopgaver
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• alle i organisationen forstår deres rolle i relation til Risk Management,
og hvilken information der skal kanaliseres videre. 

Relevante informationer stammer fra såvel interne som eksterne kilder og
kan præsenteres i enten kvantitativ eller kvalitativ form. Informationerne
skal gøre det muligt rettidigt at tilpasse Risk Management i forhold til æn-
drede forhold.

Overvågning og rapportering 

Risk Management-processen bør overvåges gennem et forløb, hvor både til-
stedeværelsen af og kvaliteten af Risk Management-komponenterne vur-
deres hen over tid.

Overvågning sker gennem en kombination af:

• Løbende overvågningsaktiviteter
• separate vurderinger
• mangler i Risk Management rapporteres opad i organisationen og alvor-

lige forhold rapporteres til direktionen og evt. bestyrelsen.
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1. Indledning

Risk Management har i årtier været et centralt element i styringen af fi-
nansielle virksomheder. Uden for den finansielle sektor har der gennem de
seneste år været en stærkt stigende interesse for risikostyring omfattende
alle virksomhedens aktiviteter.

Udviklingen går fra en situation, hvor Risk Management primært har væ-
ret relateret til eliminering af risici – til fuld integration af risikostyringen i
virksomhedernes strategiske og operationelle ledelse.

Risk Management defineres i COSO ERM som følger:

»Risk Management er en proces, der iværksættes af en virksomheds
bestyrelse, direktion eller andre medarbejdere. Risk Management an-
vendes i strategifastsættelsen og på tværs af virksomheden med henblik
på at identificere mulige begivenheder, der kan påvirke virksomheden,
og med henblik på at styre risici, således at disse holdes inden for risiko-
villigheden, og således at der opnås rimelig sikkerhed for opnåelsen af
virksomhedens mål.«

Ingen virksomheder opererer i et risikofrit miljø, og dette kan ikke sikres
gennem god Risk Management. Men styret Risk Management sætter le-
delsen i stand til at manøvrere effektivt i risikofyldte miljøer.

Risk Management styrker evnen til at:

• Tilpasse risikovillighed i forhold til strategi – Risikovilligheden er det ni-
veau af risiko – bredt forstået – som en virksomhed er villig til at accep-
tere i forfølgelsen af sine mål. Ledelsen overvejer indledningsvis virk-
somhedens risikovillighed i evalueringen af strategiske alternativer, der-
næst i fastlæggelsen af mål i overensstemmelse med den valgte strategi
og i udviklingen af mekanismer til styring af de dermed forbundne ri-
sici.

• Sammenkæde vækst, risiko og afkast – Virksomheden accepterer risiko
som en del af skabelsen og bevarelsen af værdi og forventer et afkast, der
står mål med risikoen. Risk Management styrker evnen til at identificere
og vurdere risici samt etablere acceptable risikoniveauer i forhold til mål
om vækst og afkast.
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• Styrke beslutninger om reaktion på risiko – Risk Management omfatter en
struktur til at identificere og vælge mellem forskellige mulige reaktioner
på en given risiko – undgåelse, reduktion, deling eller accept af risiko.

• Minimere driftsmæssige overraskelser og tab – Virksomheden har øget mu-
lighed for at identificere potentielle begivenheder, vurdere risiko og fast-
lægge, hvordan risikoen skal håndteres. Hermed reduceres forekomsten
af overraskelser og deraf følgende omkostninger eller tab.

• Identificere og styre risici på tværs af virksomheden – Virksomheden står
over for utallige risici, der påvirker forskellige dele af organisationen. Le-
delsen skal ikke blot styre de enkelte risici, men skal også forstå de ind-
byrdes sammenhænge.

• Sikre fuldstændig håndtering af mangeartede risici – Forretningsprocesser
har mange indbyggede risici. Risk Management muliggør integrerede
løsninger til styring af disse risici.

• Udnytte mulighederne – Ledelsen overvejer mulige begivenheder, ikke
blot risici, og ved at tage højde herfor opnår ledelsen en forståelse af,
hvordan visse begivenheder kan indebære strategiske muligheder. 

• Rationalisere kapital – Mere robuste informationer om virksomhedens
samlede risiko gør det muligt for ledelsen at vurdere det samlede kapi-
talbehov mere effektivt samt at optimere kapitalfordelingen.

Risk Management er et væsentligt element i Corporate Governance, idet
bestyrelsen forsynes med informationer om de væsentligste risici og sty-
ringen heraf.

Risk Management hjælper virksomheden til at opnå resultat- og rentabili-
tetsmål og modvirke tab af ressourcer. Endvidere bidrager Risk Manage-
ment – via effektiv opfølgning og rapportering – til sikring af virksomhe-
dens omdømme gennem overholdelse af love og regler. Kort sagt hjælper
Risk Management virksomheden med at undgå faldgruber og overraskelser
på vejen til realisering af sine mål.



2. Det interne miljø

Virksomhedens interne miljø udgør fundamentet for Risk Management
ved at tilføre disciplin og struktur. Det interne miljø har indflydelse på,
hvordan strategi og mål fastsættes, hvordan forretningsaktiviteter struktu-
reres, og hvordan risici identificeres, vurderes og håndteres. Det interne
miljø påvirker tilrettelæggelse og funktion af kontrolaktiviteter, informa-
tions- og kommunikationssystemer samt overvågningsaktiviteter. Det in-
terne miljø omfatter herudover mange elementer, herunder en virksom-
heds etiske værdier, kompetence og udvikling af personale, ledelsesstil,
samt hvordan ledelsen uddelegerer beføjelser og ansvar.

Niveauet for Risk Management er varierende fra virksomhed til virksom-
hed samt over tid, hvilket kan anskueliggøres således:

1. Overholdelse og forebyggelse
På dette niveau er ledelsens fokus for Risk Management primært rettet
imod at gardere sig imod trusler udefra og efterlevelse af love og regler.

2. Minimere driftsmæssige overraskelser og tab
Her fokuserer ledelsen i højere grad på, at virksomheden har etableret
effektive processer ikke kun til at undgå trusler, men også til at udnytte
sine muligheder.

3. Forøgelse af Shareholder Value
På det højeste niveau er Risk Management via virksomhedens værdi-
grundlag „gennemsyret“ i alt, hvad virksomheden foretager sig. På
dette niveau tager virksomheden løbende stilling til muligheder og ri-
sici med henblik på at øge virksomhedens indtjening og værdi på både
kort og lang sigt.

Virksomhedens risikostyringsbehov kan illustreres på følgende vis:
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2.1 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Ifølge aktieselskabslovens § 54 skal bestyrelsen varetage den overordnede
ledelse af selskabet samt løbende vurdere den ansatte direktions arbejde.
Bestyrelsens væsentligste overordnede opgaver er at:

• Sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed
• tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab er tilstrækkeligt
• påse, at bogføring og formueforvaltning er betryggende.

For at sikre dette bør bestyrelsen tilvejebringe en klar beskrivelse af, hvor-
ledes disse opgaver ønskes administreret og kontrolleret. Den i aktiesel-
skabslovens § 56, stk. 4, nævnte forretningsorden bør være det sted og red-
skab, hvor bestyrelsen beskriver de opgaver, som ønskes løst, for at besty-
relsen kan varetage sine pligter. Forretningsordenen bør være tilpasset den
enkelte virksomheds behov, herunder bør der være taget stilling til hyp-
pigheden af bestyrelsesmøder, og mindst én gang årligt bør bestyrelsen
gennemgå indholdet af forretningsordenen for at sikre, at indholdet svarer
til de opgaver, som bestyrelsen ønsker løst.

Bestyrelsen skal sikre, at der er en klar ansvarsfordeling mellem bestyrelse
og direktion, herunder at der er etableret retningslinjer for planlægning og
opfølgning samt risikostyring. I den forbindelse bør bestyrelsen tage stil-
ling til virksomhedens organisation.

En effektiv risikostyring bidrager til, at bestyrelsen kan varetage sine opga-
ver. Dette medfører, at der blandt andet fokuseres på styring af skader,
kontraktindgåelse, arbejdssikkerhed, miljø, sikring af fysiske værdier og it-
sikkerhed. 
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Øget afkast via værdibaseret ledelse
Styrkelse af kapitalfordelingen

Beskyttelse af virksomhedens omdømme

Opnåelse af globale Best Practices
Forståelse og evaluering af risici vedrørende forretningsstrategi

Forståelse af hele risikospektret i dagens erhvervsliv

Undgåelse af forsømmelser, der medfører personlig hæftelse (den personlige 
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Bestyrelsen bør endvidere fastlægge procedurer for direktionens rapporte-
ring til bestyrelsen og for bestyrelsens og direktionens kommunikation i
øvrigt. Dette skal sikre, at der løbende tilgår bestyrelsen de oplysninger om
virksomheden, som bestyrelsen har behov for.

2.2 Direktionens opgaver og ansvar

Som en del af det interne miljø udarbejder direktionen – på basis af en dia-
log med bestyrelsen om virksomhedens risikostyringsbehov – en politik for
risikostyring og virksomhedens risikovillighed, skaber en risikokultur og
integrerer Risk Management med virksomhedens forretningsmæssige akti-
viteter.

En politik for risikostyring, som forstås af alle medarbejdere, fremmer med-
arbejdernes mulighed for at genkende risici og styre dem effektivt. Politik-
ken – virksomhedens holdninger omkring risiko, og hvordan virksomhe-
den vælger at udføre sine aktiviteter og håndtere risiko – afspejler den
værdi, som virksomheden søger at opnå fra Risk Management. Politikken
har indflydelse på, hvordan komponenterne i Risk Management vil blive
anvendt. Direktionen kommunikerer i ord og handling virksomhedens po-
litik for Risk Management til medarbejderne.

Risikovilligheden er en rettesnor i strategifastlæggelsen. Normalt kan flere
forskellige strategier udformes, således at der opnås de ønskede mål for
vækst og afkast, hvor hver enkelt strategi er forbundet med forskellige ri-
sici. Risk Management anvendt i forbindelse med strategifastlæggelsen
hjælper ledelsen med at vælge en strategi, der er afpasset virksomhedens ri-
sikovillighed. Ledelsen søger at tilpasse organisationen, medarbejdere, pro-
cesser og infrastruktur, således at vellykket strategiimplementering frem-
mes, og virksomheden gøres i stand til at holde sig inden for sin risikovil-
lighed.

Risikokultur er et sæt fælles holdninger, værdier og faste regler, som er ken-
detegnende for, hvordan en virksomhed tager højde for risiko i sine daglige
aktiviteter. For mange virksomheder udspringer risikokulturen i virksom-
hedens risikostyringspolitik og risikovillighed. For de virksomheder, der
ikke specifikt har defineret deres risikostyringspolitik, kan risikokulturen
dannes vilkårligt, hvilket resulterer i væsentligt forskellige risikokulturer
inden for en virksomhed, eller endda inden for en bestemt forretningsen-
hed, funktion eller afdeling.
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3. Processer i 
Risk Management

Risk Management-disciplinen kan opdeles i en række delprocesser. I det
følgende beskrives disse som 7 delprocesser, der udspiller sig omkring „Det
interne miljø“ som beskrevet i afsnit 2. De enkelte delprocesser er integre-
ret i en dynamisk helhed, hvor der ved implementeringen af Risk Manage-
ment kan være behov for tilbageløb mellem de enkelte delprocesser, efter-
hånden som yderligere viden tilegnes og bearbejdes. Den måde, hvorpå
delprocesserne er illustreret, skal således ikke opfattes som en lineær se-
kvens af handlinger, men skal snarere anskues som en kontinuerlig proces
bestående af tæt forbundne aktiviteter.

3.1 Fastlæggelse af mål

Det er enhver ledelses fornemste opgave at sikre virksomhedens eksistens
og vækst over tid. Inden for rammerne af den fastsatte vision fastsætter le-
delsen mål, udarbejder strategi og fastsætter delmål. Målene er en forud-
sætning for, at ledelsen kan identificere begivenheder med potentiel ind-
virkning på opnåelse af disse mål.

Visionen er et overordnet billede af, hvor ledelsen agter at bringe virksom-
heden hen i løbet af en given periode.

Mål er konkrete og kvantificerbare resultater, som virksomheden stræber
efter at opnå på givne tidspunkter.
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Strategierne tegner et billede af den vej,
som virksomheden skal gå for at reali-
sere målene og visionerne på den mest
effektive måde.

Sagt på en anden måde skal ledelsen 
sikre, at virksomheden som helhed gør
de rigtige ting på den rigtige måde for at
sikre væksten, samt at virksomheden
overholder gældende lovgivning og kan
præstere valid ledelsesinformation (så-
vel finansiel som ikke-finansiel).

Virksomhedens mål kan henføres til fem kategorier:

• Strategi – omfatter overordnede mål, der rettes ind efter og understøtter
virksomhedens vision.

• Drift – omfatter mål vedrørende effektiviteten af virksomhedens drift,
herunder resultat- og rentabilitetsmål.

• Sikring – omfatter mål vedrørende sikring af ressourcer (herunder imma-
terielle og materielle aktiver).

• Rapportering – omfatter mål vedrørende effektiviteten af virksomhedens
rapportering. Målene omfatter både intern og ekstern rapportering af
enhver art. 

• Overholdelse – omfatter mål, der vedrører virksomhedens overholdelse af
egne retningslinjer samt gældende love og regler.

Denne kategorisering af virksomhedens mål gør det muligt for ledelsen at
operationalisere Risk Management. 

Det er endvidere vigtigt, at der anlægges et ensartet niveau for risikostyring
i hele virksomheden.

3.2 Identifikation af begivenhed 

Som et led i identifikation af begivenhe-
der, der kan påvirke realisering af virk-
somhedens mål, bør direktionen over-
veje såvel eksterne som interne faktorer.
Eksterne faktorer omfatter bl.a. sam-
fundsøkonomi, miljø samt politiske, so-
ciale og teknologiske forhold. Interne
faktorer afspejler ledelsens valg og om-
fatter forhold som infrastruktur, kapital-
forhold, forskning og udvikling, perso-
nale, processer og teknologi.
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En virksomheds metode til identifikation af begivenheder kan bestå af en
kombination af teknikker og værktøjer og baseres på såvel historisk viden
som på forventninger til fremtiden. Teknikker, der har fokus på tidligere be-
givenheder og tendenser, omfatter forhold som f.eks. historik for mislig-
holdelse af betalingsforpligtelse, ændringer i råvarepriser samt uheld, der
har resulteret i tabt arbejdstid. Teknikker, der har fokus på fremtidige begi-
venheder, skal afdække forhold som f.eks. demografiske ændringer, tekno-
logisk udvikling, modeændringer, nye markeder og konkurrenters hand-
linger.

Det kan være nyttigt at gruppere potentielle begivenheder i kategorier, da
dette kan fremme ledelsens overblik og forståelse af den indbyrdes
sammenhæng mellem begivenhederne. 

Risk Management omfatter håndtering af såvel de positive som negative
virkninger af begivenheder, der kan have indvirkning på virksomhedens
mål.

Begivenheder med en potentiel negativ virkning indebærer risici, som kræ-
ver vurdering og respons fra ledelsen. Dette belyses nærmere i afsnit 3.3 og
3.4.

Begivenheder, der potentielt opvejer den negative virkning af risici, tages i
betragtning ved ledelsens risikovurdering og risikorespons. 

Begivenheder med en potentiel positiv virkning indebærer muligheder el-
ler opvejer den negative virkning af risici. Begivenheder, der indebærer mu-
ligheder, kanaliseres tilbage til ledelsens strategiproces, således at der kan
etableres processer og handlinger med henblik på at forøge sandsynlighe-
den for, at muligheden opstår samt udbyttet heraf.

Identifikation af risici kan, afhængigt af virksomhedens ambitionsniveau,
tilrettelægges som en periodisk tilbagevendende proces eller som en inte-
greret del af virksomhedens daglige processer som en del af det værdi-
grundlag, som alle i virksomheden følger.

Med udgangspunkt i ledelsens politik for risikostyring identificeres de med-
arbejdere i virksomheden, som er ansvarlige for at sikre, at der løbende sker
identifikation af virksomhedens muligheder og risici, herunder ændringer
af betydning for virksomhedens samlede risikobillede. 

Den overordnede ledelsesproces bør endvidere sikre, at der ved foran-
dringer i eller omkring virksomheden altid sker en systematisk identifika-
tion af muligheder og risici i den forbindelse, herunder også ændringer af
betydning for det samlede risikobillede. Eksempler på forandringer kan
være igangsætning af nye projekter, ændring af eksisterende processer, æn-
dring i den konkurrencemæssige situation mv.
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3.3 Risikovurdering

Gennemførelse af en risikovurdering
gør det muligt for virksomheden at
identificere, i hvilket omfang mulige be-
givenheder kan påvirke målopfyldelsen.
Ledelsen bør vurdere, hvordan begiven-
hederne påvirker målopfyldelsen med
udgangspunkt i en vurdering af såvel
sandsynlighed som påvirkning i tilfælde
af en begivenheds indtræffen.

Skøn over sandsynligheden for, at en
begivenhed indtræffer samt i givet til-
fælde påvirkningen heraf, kan være ba-
seret på information fra tidligere konstaterede begivenheder. Et sådant
grundlag for vurderingen vil være mere objektivt end et grundlag, der alene
er baseret på subjektive skøn. 

Informationer, der er baseret på en virksomheds egne erfaringer, kan give
et bedre grundlag for beslutninger end informationer fra eksterne kilder.
Selv når interne informationer anvendes, kan det være nyttigt at anvende
eksterne data som sammenligningsgrundlag. Virksomheden skal dog altid
være forsigtig, når tidligere begivenheder anvendes som grundlag for for-
udsigelser for fremtiden, da de faktorer, der påvirker begivenhederne, kan
ændre sig over tid.

En virksomheds risikovurderingsmetode omfatter normalt en kombina-
tion af kvalitative og kvantitative teknikker. Kvalitative vurderingsteknik-
ker anvendes ofte, når risici ikke kan kvantificeres, f.eks. når det ikke er
praktisk muligt eller rentabelt at fremskaffe tilstrækkeligt troværdige infor-
mationer. Kvantitative teknikker er dog mere præcise og anvendes ofte i
forbindelse med komplekse og avancerede aktiviteter som et supplement
til kvalitative teknikker. 

Ledelsen bør vurdere, hvordan en række begivenheder påvirker hinanden.
Medens påvirkningen af en enkelt begivenhed isoleret set kan være ubety-
delig, kan en række begivenheder samlet set påvirke virksomhedens mål
væsentligt. Ledelsen bør overveje disse som grundlag for at forberede sig
herpå. Via en risikovurdering kan ledelsen tage højde for såvel de positive
som de negative følger af potentielle, enkeltstående begivenheder eller be-
givenheder, som kan henføres til en bestemt kategori på tværs af virksom-
heden.

Selv om risici vurderes i sammenhæng med virksomhedens strategi og mål,
der ofte vil have en relativt kort tidshorisont, er der dog visse elementer i
den strategiske styring af virksomheden og i de strategiske mål, som har en

16

Overvågning 
og 
rapportering

Identifikation
af begivenhed

Risiko-
vurdering

Risiko-
respons

Kontrol-
aktiviteter

Information
og kommuni-
kation

Det 
interne 

miljø

Fastlæggelse 
af mål



længere tidshorisont. Ledelsen bør derfor være opmærksom på de længere
tidshorisonter og bør ikke ignorere risici, der kan ligge længere ude i frem-
tiden.

Risikovurderingen kan med fordel sammenfattes i et skema, hvor risiciene
er kategoriseret efter deres sandsynlighed og konsekvens.

3.4 Risikorespons 

Ledelsen bør opstille en politik for risi-
kostyring, som virksomheden skal agere
inden for. Risikostyringspolitikken bør
dels indeholde de organisatoriske ram-
mer for risikostyringen og dels sætte
klare mål for virksomhedens risikovil-
lighed og politik for kontrol og overvåg-
ning. Herudover bør politikken identifi-
cere de områder – eksternt og internt i
forhold til virksomheden – som har le-
delsens særlige bevågenhed, samt stille
krav til, hvorledes rapportering vedrø-
rende risici skal finde sted.

Risikostyringspolitikken bør indeholde en beskrivelse af konkrete risiko-
områder, eksempelvis image, miljø, valutariske forhold, afhængighed af 
leverandører, besvigelser, it-sikkerhed, kvalitet, finansiel rapportering mv.
Politikken bør endvidere fastlægge rammer for behandling af risici, her-
under en prioritering af metoder for at håndtere disse. Endelig bør politik-
ken fastlægge rammer for risikovilligheden for den restrisiko, som ledelsen
vil acceptere.

Som et led i Risk Management bør virksomheden for hver væsentlig iden-
tificeret risiko overveje mulige alternativer for håndtering heraf. Efter at
have vurderet alternativerne og foretaget det optimale valg, kan ledelsen
vurdere restrisikoen.

Ledelsen vil ofte vælge en fremgangsmåde, hvor den ansvarlige leder for
hver afdeling, funktion eller forretningsenhed udarbejder en samlet vurde-
ring af risici og risikorespons for denne enhed. Sådanne vurderinger vil af-
spejle den enkelte enheds risikoprofil set i forhold til enhedens mål og risi-
kotolerancer. 

Med et overblik over risici for hver enkelt enhed kan virksomhedens ledelse
vurdere de samlede risici med henblik på at afgøre, hvorvidt virksomhe-
dens risikoprofil står i et rimeligt forhold til den overordnede risikovillig-
hed og i forhold til virksomhedens mål.
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Ledelsen bør erkende, at der fortsat efter en risikoafdækning vil restere en
vis restrisiko – ikke kun, fordi ressourcerne er begrænsede, men også på
grund af, at fremtiden er forbundet med usikkerhed, og fordi alle aktivite-
ter vedrørende risikoafdækning har naturlige begrænsninger.

Overordnet set er der følgende valgmuligheder for afdækning af en risiko:

Undgåelse er handlinger med henblik på at ophøre med de aktiviteter, der
giver anledning til risiciene. Risici kan udnyttes/undgås ved aktive hand-
linger eller ved at undlade handlinger (f.eks. undgå et flystyrt ved at und-
lade at flyve).

Reduktion mindsker risikoens sandsynlighed og/eller konsekvens (f.eks.
ved indførelse af kontroller eller andre sikringstiltag).

Overførsel begrænser konsekvensen, når en risiko er realiseret (f.eks. gen-
nem forsikring eller outsourcing).

Ved accept foretages der ingen handlinger for at påvirke sandsynlighed el-
ler konsekvens af risikoen, hvorfor den må rummes inden for kapitalen. 

Valgmulighederne kan naturligvis kombineres, og ofte vil de forskellige
mulige tiltag kunne supplere hinanden.

Virksomhedens valg bør tage udgangspunkt i en cost/benefit-betragtning,
hvor fordele ved den pågældende risikorespons holdes op imod ulemper
for virksomheden i bredeste forstand. 
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3.5 Kontrolaktiviteter 

Kontrolaktiviteter er de principper og
procedurer, der er med til at sikre, at en
risikorespons gennemføres hensigts-
mæssigt. Kontrolaktiviteterne udføres
gennem hele organisationen, på alle ni-
veauer og i alle funktioner. Kontrolakti-
viteterne er et led i den proces, hvor en
virksomhed stræber efter at opnå sine
forretningsmæssige mål. Aktiviteterne
omfatter normalt to elementer: 

• En politik for, hvad der skal gøres, og 
• procedurer for effektuering af denne politik.

Da hver enkelt virksomhed har egne mål og metoder at forfølge disse på,
vil der være forskel fra virksomhed til virksomhed på mål, struktur og de
implementerede kontrolaktiviteter. Selv når to virksomheder har identiske
mål og struktur, vil deres kontrolaktiviteter sandsynligvis være forskellige.
Desuden afspejler etablerede kontroller det miljø og den branche, som virk-
somheden opererer i, samt kompleksiteten i organisationen, virksomhe-
dens historie og kultur. 

Kvaliteten af kontrolaktiviteterne i den enkelte virksomhed påvirkes af
rækken af enkelte personer, som hver især anvender deres personlige skøn
i effektueringen af den interne kontrol. Det er derfor vigtigt, at alle medar-
bejdere forstår virksomhedens Risk Management-politikker samt deres
egen rolle i kontrolmæssig sammenhæng.

Intern kontrol har til formål i videst muligt omfang at give ledelsen sik-
kerhed for, at virksomheden når sine mål med hensyn til:

• Realiseringen af strategien
• effektiviteten af virksomhedens operationelle aktiviteter
• pålidelig rapportering
• overholdelse af lovgivning mv.

Fastlæggelse af de interne kontroller skal sikre, at f.eks. følgende mål opnås:

• Fuldstændighed – alle data registreres med henblik på efterfølgende be-
handling.

• Nøjagtighed – transaktioner registreres nøjagtigt/korrekt for alle væsent-
lige informationer.

• Rettidighed – data registreres snarest muligt efter, at de forhold, der er
grund til registreringerne, foreligger. Endvidere skal data registreres i
korrekt tidsmæssig rækkefølge.

19

Overvågning 
og 
rapportering

Identifikation
af begivenhed

Risiko-
vurdering

Risiko-
respons

Kontrol-
aktiviteter

Information
og kommuni-
kation

Det 
interne 

miljø

Fastlæggelse 
af mål



• Godkendelse – registrerede data skal være gyldige og vedrøre virksomhe-
dens tilhørende transaktioner. Transaktionerne skal være godkendte/
autoriserede efter fastlagte retningslinjer herfor.

Konkrete interne kontroller fastlægges for den enkelte forretningsaktivitet
og forretningsproces.

Ledelsens risikovurdering indgår i grundlaget for fastlæggelsen af målene
for de interne kontroller.

En kontrol er etableret med henblik på opfyldelse af et eller flere mål. Kon-
troller kan grupperes efter type, bl.a. i følgende:

• Præventive kontroller, der forebygger fejl eller uønskede hændelser i at
opstå

• opklarende kontroller, der gør opmærksom på fejl mv., hvorefter rettelse
kan foretages

• korrigerende kontroller, der retter identificerede fejl mv.

3.6 Information og kommunikation 

Der er behov for informationer på alle
organisationsniveauer med henblik på
at identificere, vurdere og reagere på ri-
sici for at kunne realisere virksomhe-
dens mål. Dette indebærer kommunika-
tion af en lang række informationer,
som er relevante for en eller flere kate-
gorier af mål. Informationerne stammer
fra såvel interne som eksterne kilder og
kan præsenteres i enten kvantitativ eller
kvalitativ form. Informationerne skal
gøre det muligt rettidigt at tilpasse Risk
Management i forhold til ændrede forhold.

Udfordringen for ledelsen er at sikre behandling af store mængder af data,
således at disse opsamles som informationer, der kan danne grundlag for
beslutninger og handlinger. Denne udfordring løses ved at etablere en
infrastruktur omkring informationssystemerne, der sikrer, at data opspo-
res, indsamles, behandles, analyseres, og at der sker rapportering af rele-
vante informationer til rette niveau i organisationen.

Til understøttelse af effektiv Risk Management bør virksomheden indsamle
og anvende såvel historiske som aktuelle data. Historiske data gør det mu-
ligt for virksomheden at følge de realiserede resultater i forhold til mål, pla-
ner og forventninger. Ledelsen får hermed et grundlag til at kunne identi-
ficere sammenhænge og tendenser og til at kunne lave prognoser over
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fremtidige resultater. Historiske data kan desuden give en tidlig advarsel
om potentielle begivenheder, der kræver opmærksomhed fra ledelsen, så-
ledes at aktiviteter kan tilpasses i nødvendigt omfang under hensyntagen
til risikovilligheden.

Udgangspunktet for, at direktionen kan holde bestyrelsen orienteret på
passende vis, er, at der foreligger en klar politik for risikostyring, herunder
klarhed over ansvar og beføjelser. Direktionen bør holde bestyrelsen orien-
teret om resultater, udviklinger, risici, effektiviteten af Risk Management
samt andre relevante begivenheder. Jo bedre kommunikation, der er mel-
lem direktion og bestyrelse, jo mere effektiv kan bestyrelsen være i udfø-
relsen af sine overvågningsforpligtelser og i sin funktion som direktionens
sparringspartner og vejleder. Af samme grund bør bestyrelsen meddele di-
rektionen, hvilke informationer den ønsker på hvilke tidspunkter vedrø-
rende virksomhedens risikostyring.

Kommunikationen i virksomheden skal i øvrigt afspejle væsentlighed og
relevans af effektiv Risk Management, fokusere på virksomhedens risiko-
villighed og risikotolerancer, implementere og understøtte et fælles risiko-
sprog i virksomheden samt rådgive medarbejderne om den enkeltes rolle
og ansvar i forbindelse med Risk Management.

3.7 Overvågning og rapportering 

Risk Management-processen bør over-
våges gennem en proces, hvor både til-
stedeværelsen og kvaliteten af Risk 
Management-komponenterne vurderes
hen over tid. Overvågningen kan prin-
cipielt tilrettelægges på to måder: 

• Via løbende aktiviteter eller 
• via enkeltstående evalueringer, som

udføres på fastlagte tidspunkter. 

Løbende aktiviteter (overvågning) ind-
bygges i en virksomheds normale, tilba-
gevendende driftsaktiviteter.

Hyppigheden af enkeltstående evalueringer fastsættes efter ledelsens vur-
dering. I afgørelsen heraf tages der højde for art og omfang af begivenhe-
der samt ændringer fra både interne og eksterne sider samt de dermed for-
bundne risici. Der tages endvidere hensyn til kompetence og erfaring hos
de medarbejdere, der vurderer og implementerer vedtagen risikorespons og
de dermed forbundne kontroller samt resultaterne af den løbende over-
vågning.
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En kombination af løbende overvågning og enkeltstående evalueringer vil
normalt sikre, at Risk Management-processen forbliver effektiv.

Omfanget af dokumentation af en virksomheds Risk Management-proces
varierer efter virksomhedens størrelse og kompleksitet. Det faktum, at ele-
menter i Risk Management-processen ikke er dokumenteret, betyder ikke,
at de ikke er effektive, eller at de ikke kan evalueres. Et hensigtsmæssigt do-
kumentationsniveau gør dog normalt overvågningen mere effektiv. Så-
fremt ledelsen har planer om at afgive en erklæring til eksterne parter ved-
rørende effektiviteten af Risk Management-processen, bør ledelsen dog si-
kre den nødvendige dokumentation til underbygning af erklæringen.

Alle utilstrækkeligheder i virksomhedens risikostyring, som påvirker dens
evne til at udforme og implementere sin strategi og dermed opnå de fast-
satte mål, bør rapporteres til de rette ledelsesniveauer, som da kan foretage
de påkrævede handlinger. Arten af de forhold, der skal kommunikeres om,
vil variere afhængigt af de enkelte medarbejderes beføjelser til at håndtere
de situationer, der opstår, og af de overordnedes overvågningsaktiviteter. 

Det bør overvejes at etablere alternative kommunikationskanaler til rap-
portering af f.eks. ulovlige eller uretmæssige handlinger.
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4. Ledelsens 
Risk Management-
værktøjskasse

I dette afsnit er medtaget eksempler på værktøjer, som ledelsen kan tage i
anvendelse i forbindelse med Risk Management-processen. Dette afsnit
skal derfor ses som supplement til de forudgående afsnit 1-3.

4.1 Bestyrelsens forretningsorden i relation til Risk Management

Ifølge aktieselskabslovens § 56, stk. 4, skal bestyrelsen i et selskab ved en
forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Forretningsordenen bør være det sted og redskab, hvor bestyrelsen beskri-
ver de opgaver, som ønskes løst, for at bestyrelsen kan varetage sine pligter.
Forretningsordenen bør være tilpasset den enkelte virksomheds behov,
men forretningsordenens tilgang til Risk Management bør under alle om-
stændigheder tage udgangspunkt i en politik for risikostyring.

Bestyrelsen skal sikre, at der er en klar ansvarsfordeling mellem bestyrelse
og direktion, herunder at der er etableret retningslinjer for planlægning og
opfølgning samt risikostyring. I den forbindelse bør bestyrelsen tage stil-
ling til virksomhedens organisation.

En effektiv risikostyring er en forudsætning for, at bestyrelsen kan varetage
sine opgaver. Dette medfører, at der blandt andet også skal fokuseres på sty-
ring af skader, kontraktindgåelse, arbejdssikkerhed, miljø, sikring af fysiske
værdier og it-sikkerhed. 

Bestyrelsen bør endvidere fastlægge procedurer for direktionens rapporte-
ring til bestyrelsen om Risk Management og for bestyrelsens og direktio-
nens kommunikation i øvrigt. 

4.2 Politik for risikostyring

Ledelsen bør opstille en politik for risikostyring, som virksomheden skal
agere inden for. Risikostyringspolitikken bør dels indeholde de organisato-
riske rammer for risikostyringen og dels sætte klare mål for virksomhedens
risikovillighed og politik for kontrol og overvågning. Herudover bør poli-
tikken identificere de områder – eksternt og internt i forhold til virksom-
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heden – som har ledelsens særlige bevågenhed, samt stille krav til, hvorle-
des rapportering vedrørende risici skal finde sted.

Politikken for risikostyring skal naturligvis være tilpasset den enkelte
virksomheds behov, men kan f.eks. indeholde følgende forhold:

Gyldighed

• Politik for risikostyring gælder for følgende personer/organisatoriske en-
heder …

Formål

• Ledelsen ønsker aktivt at følge, behandle eller fjerne årsager til risici,
som kan påføre virksomheden tab. De nødvendige foranstaltninger for
opnåelse af betryggende sikkerhed søges gennemført med lavest mulige
omkostninger. 

• Risikostyringsindsatsen skal være fast forankret i virksomheden og skal
være synlig for medarbejdere og samarbejdspartnere. Indsatsen skal
endvidere være effektiv og handlekraftig. Det overordnede ansvar for
varetagelse og gennemførelse af politik for risikostyring er placeret hos
ledelsen.

Primære risikoområder

• Virksomheden er udsat for både generelle forretningsmæssige risici og
branchespecifikke risici. I begge tilfælde kan realisering af væsentlige ri-
sici indebære, at den realiserede effekt kommer til at afvige væsentligt
fra de udsagn om fremtiden, som virksomheden opstiller. For at sikre, at
virksomheden er i stand til at styre væsentlige risici, er følgende risiko-
områder blevet identificeret:

1. Virksomhedsetik og menneskelige ressourcer
2. Udvikling af nye produkter
3. Produktion og kvalitet
4. Konkurrence
5. Sikkerhed og retssager 
6. Finansielle forhold.
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Mål for håndtering af risici – kvantitative og kvalitative

• Virksomhedens aktiver i form af bygninger, anlæg, maskiner og køre-
tøjer, driftsanlæg, inventar, økonomiske midler mv. skal beskyttes, så
virksomhedens overlevelse og fortsatte drift sikres. Den størst tænkelige
skade må højst påvirke egenkapitalen med X%. 

• Virksomhedens indtjening skal bevares, så virksomhedens stabilitet og
fortsatte vækst sikres. Den størst tænkelige skade må højst påvirke drifts-
resultatet med X%.

• Ledelsen skal tilrettelægge arbejdsprocesser med henblik på undgåelse af
uhensigtsmæssige arbejdsrutiner og adfærd.

• Virksomhedens medarbejdere skal sikres et arbejdsmiljø med sikkerhed
og sundhed på arbejdspladserne. Personulykker og arbejdsskader skal
minimeres, og omfanget og frekvensen skal være i den bedste tredjedel
målt i forhold til tilsvarende virksomheder. 

• Virksomhedens risiko for at ifalde et juridisk ansvar skal forebygges og
begrænses mest muligt. Dette kan ske gennem kvalitetsstyring, miljø-
styring og fastlagt politik for salg og indgåelse af kontrakter. Den størst
tænkelige skade må højst påvirke driftsresultatet med X%.

• Væsentlige risici i virksomheden skal overvåges gennem en evaluerings-
proces og afrapporteres til ledelsen. Evalueringen skal gennemføres ud
fra to parametre: Den pågældende risikos potentielle indvirkning og
sandsynligheden for, at den indtræffer (målt både før og efter tiltag for
at afbøde virkningen). 

• Virksomhedens omdømme skal sikres gennem ansvarlig adfærd i rela-
tion til såvel medarbejdere, kunder, leverandører og det øvrige samfund. 

• Ledelsen skal regelmæssigt give tilbagemelding til de udpegede „risiko-
ejere“ for at sikre fokusering på de væsentligste risici.
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4.3 Identifikation af begivenhed

Det kan være nyttigt at gruppere potentielle begivenheder i kategorier, da
dette kan fremme ledelsens overblik og forståelse af den indbyrdes
sammenhæng mellem begivenhederne. Dette overblik kan eksempelvis til-
vejebringes ved anvendelse af en oversigt, som følger:
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Potentiel påvirkning af en begivenhed
opdelt pr. kategori (eksempler er ikke udtømmende)

Begivenhed

Ændringer i virksomhe-
dens omgivelser. En ny
konkurrent melder sin 
indtræden på det danske
marked

Nye medarbejdere. Virk-
somheden har købt aktivi-
teten ud af en virksomhed
og har overtaget medar-
bejdere, herunder flere
nøglepersoner

Nye eller opdaterede 
informationssystemer.
Virksomheden har beslut-
tet at implementere nyt
ERP-system

Hackerangreb. Virksom-
hedens UNIX-maskine bli-
ver utilgængelig i 2 dage

Forsyningssikkerhed.
Strømmen fra det offent-
lige net afbrydes

Udvikling. Plagiering af
virksomhedens produkter

………..

Strategi

Konkurrentsituationen
skærpes, hvilket har be-
tydning for strategien, som
derfor bør revurderes

N/A

Mulig ændring fra at være
konventionel virksomhed
til at være e-business-
orienteret påvirker 
strategien

N/A

N/A

N/A

Drift

Tab af omsætning

N/A

På sigt øget effektivitet. 
På kort sigt risiko for 
ustabilitet omkring 
it-anvendelsen

Tab af omsætning

Tab af omsætning og
manglende mulighed for
produktion, hvilket medfø-
rer forsinkede leverancer
til kunder

Tab af omsætning
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Sikring

Nøglemedarbejdere rejser
til konkurrenten

Nøglemedarbejdere rejser,
såfremt de ikke får den
rette indplacering

I forbindelse med imple-
mentering af ERP-syste-
met uddannes medarbej-
dere til superbrugere. 
Efter implementeringen
besidder de en kompe-
tence, som vil være efter-
spurgt uden for virksom-
heden

Risiko for tab af informa-
tioner og for afsløring 
af data, som er andre
uvedkommende

Tab af råvarer, som i en
periode ikke opbevares 
køligt som foreskrevet

Tab af rettigheder i form 
af mønsterbeskyttelse

Rapportering

N/A

N/A

Ekstra ressourceindsats og
sikring af, at rapportering
er korrekt hen over kon-
verteringsperioden

N/A

N/A

N/A

Overholdelse

N/A

Medarbejderkontrakter 
afspejler ikke den nye
virksomheds konstruktion

Efterlevelse af bogførings-
lovens bestemmelser om
kontrolspor og opbevaring
af regnskabsmateriale

Efterlevelse af persondata-
lovens bestemmelser om
privacy

Manglende overholdelse 
af aftaler med hensyn til
leverancer med bøder til
følge

N/A



4.4 Kategorisering af risici

Matricen til højre (side 29) kan anvendes i forbindelse med vurdering af
identificerede risicis væsentlighed. Lodret er anført sandsynligheden for, at
en risiko indtræffer, medens det vandret er anført, hvilken konsekvens det
vil få, såfremt risikoen indtræffer. Kombinationen af Sandsynlighed og
Konsekvens afgør, hvor i tabellen den enkelte begivenhed hører hjemme.

Med udgangspunkt i matricen kan virksomheden rubricere de identifice-
rede risici i virksomheden og dermed identificere og få overblik over de ri-
sici, der skal håndteres af virksomheden. 

4.5 Risikovurdering

Risikovurderingen bør tage udgangspunkt i en analyse af de risici, der ek-
sisterer for de forskellige forretningsmæssige processer, og som virksomhe-
den har valgt at analysere nærmere.

Analysen/vurderingen kan – med udgangspunkt i nogle af eksemplerne i
oversigten i afsnit 4.3 – eksempelvis opstilles i et skema som følger:
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Risiko

1.
Såfremt ordresystemet,
der afvikles på UNIX-ma-
skinen, ikke er tilgænge-
ligt, kan der ikke modtages
og registreres ordrer. Af-
sløring af oplysninger kan
være i strid med person-
dataloven og afstedkomme
dårligt image for virksom-
heden

2.
Strømmen fra det offent-
lige net er afbrudt

3. 
Plagiering af virksomhe-
dens produkter

4.
………

Konsekvens

For hvert døgn ordresyste-
met er utilgængeligt, må
der forventes et omsæt-
ningstab på kr. 500.000.
Hertil kommer imagetab 
i tilfælde af afslørede 
oplysninger

Alle systemer er utilgæng-
elige, og vitale forretnings-
processer kan ikke gen-
nemføres

Bortfald af omsætning

Etablerede forebyg-
gende kontrolforan-
staltninger

Der anvendes ajourførte
sikkerhedsmekanismer til
sikring mod uautoriseret
adgang, og der er etableret
en overvågning, som skal
sikre, at unormal trafik på
netværket opdages i tide

Der er etableret nød-
strømsanlægsbatteri til
serverdrift i 15 min. samt
kontrolleret nedlukning

Der sikres nødvendig møn-
sterbeskyttelse
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Sand-
synlighed

A Næsten sikker

B Sandsynlig

C Moderat

D Usandsynlig

E Sjælden

1 
Ubetydelig

H

M

L

L

L

2
Lille

H

H

M

L

L

3 
Moderat

E

H

H

M

M

4 
Væsentlig

E

E

E

H

H

5 
Katastrofal

E

E

E

E

H

Konsekvens

E = Ekstrem høj risiko, H = Høj risiko, M = Moderat risiko, L = Lav risiko
Kilde: Australian/New Zealand Standard for Risk Management 4360:1999 (AS/NZS 4360)

Etablerede bered-
skabsforanstaltninger

Der er indgået serviceaf-
tale for UNIX-maskinen
med maks. 2 timers til-
kald. Aftalen omfatter 
reservedelsgaranti og er-
statningsmaskine ved util-
gængelighed over 5 timer.
Der er udarbejdet en pres-
sepolitik for håndtering 
af medierne

Ingen

Virksomheden anvender
„spejdere“, som skal iden-
tificere evt. plagiater med
henblik på retsforfølgning

Tilbageværende risiko
og konsekvens heraf

I værste fald kan et ned-
brud resultere i, at ordre-
systemet kan være util-
gængeligt i 30 timer, før
fejl er identificeret, hard-
ware udskiftet, og syste-
mer og data er restoret

Forretningsprocesserne
kan ikke gennemføres
under strømafbrydelsen

Der kan være tilfælde, hvor
virksomheden ikke opda-
ger, at dens rettigheder
krænkes

Yderligere mulige 
foranstaltninger og
omkostninger herved

Etablering af ekstra UNIX-
server til spejling kan 
reducere maksimal util-
gængelighed til 1 time.
Etableringsomkostning 
kr. 120.000. Årlig drifts-
omkostning (ekskl. 
afskrivning) kr. 20.000

Anskaffelse af 
nødstrømsgenerator 
– pris kr. 500.000

Ansættelse af yderligere
„spejdere“. Denne omkost-
ning vil beløbe sig til: 
kr. x
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