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Abstract 

Cases of fraud have in recent years been headline material in the Danish media. The public is left 

back with questions and anger, as they feel misguided and misled by the auditor’s approval of the 

highlighted firms’ financial statements. This has led to criticism aimed at the auditor, which conse-

quently has influenced the amount of trust an auditor receives from the public regarding his work.  

Given the problem, this thesis is investigating whether there is an expectation gap between regu-

latory authorities, government enterprises, private enterprises, and auditors concerning detection 

of fraud in the annual report and the effect data analytics could have on this gap. The primary data 

for this thesis is based upon a questionnaire and four interviews and secondary data consists of 

journals, articles, and textbooks about auditing.  

The theorists Brenda Porter and Bent Warming-Rasmussen have both in the early ’90s published 

theories regarding the expectation gap. Both have been used in this thesis. ISA 240 is used to de-

scribe the meaning of fraud and to determine who’s to be responsible for detecting these. Fur-

thermore, data analytics is described as how it is supposed to be perceived for this thesis. 

The obtained data confirmed the existence of an expectation gap regarding the audit of fraud in 

the annual report. This consists of a reasonableness gap, where the users of the annual report 

have unreasonable expectations of the duties expected of auditors. An example of this shows 

through the questionnaire, where both the regulatory authority and government enterprise 

thought of it as the auditor’s duty to detect fraud, which according to ISA 240 is the management's 

duty. The analysis showed furthermore that data analytics could have a significant negative impact 

on the expectation gap, as data analytics could increase the expectations to auditors’ abilities to 

detect fraud, but the interviewed auditors haven’t detected a fraud case using data analytics yet. 

For future studies, it could be interesting to examine how the expectation gap can be reduced, 

and especially if increased communication regarding auditors' responsibilities or an update of au-

dit standards would affect the expectation gap.  
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1. Indledning  

Sager om besvigelser og bedrageri i virksomheder er velkendte nyhedshistorier i det danske me-

diebillede, hvor sagerne ofte ender som forsidestof. Fænomenet er ikke nyt, og tilbage i 1991 blev 

fokus især skærpet efter konkursen af Nordisk Fjer, hvor ledelsen forsøgte at skjule underskud 

med opskrivninger af varelagre og salg af maskiner til kunstigt høje priser (Schmidt, 2015). Siden 

årtusindeskiftet har sager med IT-Factory, Genan og Hesalight involveret besvigelser og bedrageri, 

hvor revisorernes rolle, i forhold til udførte handlinger, er kommet frem i lyset og diskuteret efter-

trykkeligt. Senest har en advokatundersøgelse identificeret en mulig svindelsag i boligforeningen 

Østjysk Bolig, hvor der både er fokus på virksomhedens ledelse og revisors ansvar (Mikkelsen, 

2021). De seneste sager illustrerer, at besvigelser og bedrageri stadig er et eksisterende fænomen 

i Danmark. Sager af denne karakter, oftest uagtet sagens størrelse, har en særlig interesse for me-

dierne. Afsløringerne af de større sager giver ofte anledning til en vis forundring på tværs af inte-

ressentgrupper. Forundringen er rettet mod revisor og består i en undring over, hvorfor revisorer 

ikke har været i stand til at identificere besvigelserne i rette tid, når de gennemgår virksomheder-

nes økonomiske rapportering (Mikkelsen, 2021).  

Besvigelser er både en problemstilling der opleves i Danmark, men også på globalt plan. I en nylig 

undersøgelse fra PwC konkluderes det, at 47 pct. af de adspurgte virksomheder har oplevet besvi-

gelser fra 2018-2020 (PwC, 2020). Niveauet er det næsthøjeste i de seneste 20 år, og var kun over-

gået i perioden fra 2016-2018. Undersøgelsen understreger derfor, at besvigelser skal tages alvor-

ligt og kræver fortsat et stort fokus fra virksomhederne og revisorerne. 

Netop problemstillingen vedrørende revisorers ansvar i relation til besvigelser giver flere forskel-

lige overvejelser og fokuspunkter, og kan på sigt være med til at påvirke den overordnede tillid til 

revisorerne. Offentligheden kan have forskellige opfattelser af, hvilket ansvar revisorer har i rela-

tion til besvigelser sammenlignet med virksomhederne. I nogle tilfælde kan virksomhederne også 

besidde divergerende opfattelser af revisorers ansvar, hvilket kan være med til at påvirke offent-

lighedens opfattelse af revisorens rolle. De forskellige opfattelser leder til eksistensen af en kløft, 

der befinder sig i midten mellem revisor på den ene side og offentligheden på den anden side. 

Kløften betegnes i litteraturen som forventningskløften og opstår i de tilfælde hvor revisor og of-

fentligheden har forskellige forventninger til revisors rolle, og oftest i tilfælde hvor offentligheden 
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har urimelige forventninger til revisor (Porter, 1993, s. 50). Eksistensen af en forventningskløft er 

hyppigt blevet undersøgt både nationalt og internationalt, hvor flere studier har defineret og iden-

tificeret forventningskløfter. 

Forventningskløften eksisterer stadig ifølge en udtalelse fra Kim Klarskov Jeppesen, der er profes-

sor og studieleder på cand.merc.aud.-studiet på CBS: “Forventningskløften har været en faktor i 

mange år i revisionsbranchen. Beskrivelsen dækker over det forhold, at offentligheden forventer 

noget andet end det, revisorerne mener, de skal levere.” (Breuning, 2019). Eksistensen af forvent-

ningskløften har historisk set medført en diskussion af, hvordan kløften kan formindskes. Der er 

blevet diskuteret mange forskellige tiltag til at formindske forventningskløften, men virkeligheden 

er blot, at fænomenet stadig findes den dag i dag. En mulighed for at formindske kløften er at til-

passe standarderne, således disse imødekommer offentlighedens forventninger til revisor, men 

teknologi, herunder dataanalyse, nævnes også som et værktøj til at fjerne en del af den eksiste-

rende forventningskløft (Breuning, 2019). Denne pointe understreges af Kim Klarskov Jeppesen: 

“Mange besvigelser – også de små – træder tydeligt frem, hvis man analyserer data. Når teknolo-

gien samtidig giver mulighed for at analysere alle virksomhedens transaktioner, formindskes risi-

koen for, at der er besvigelser i det materiale, man ikke har revideret.” (Breuning, 2019). 

Forventningerne til revisors arbejde er stadig et højaktuelt emne, og udviklingen af forventnings-

kløften i fremtiden er usikker, fordi det i høj grad afhænger af offentlighedens forventninger og 

revisors erkendelse af offentlighedens behov. Derfor er det relevant at undersøge om der stadig 

eksisterer en forventningskløft og om forventningskløften kan formindskes ved at revisor anven-

der dataanalyse, som det pointeres i artiklen af Breuning (2019). 
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1.1 Problemformulering  

Tidligere undersøgelser af forventningskløften har identificeret en forventningskløft ved revision 

af besvigelser, og har i den forbindelse fremsat forslag til hvorledes denne kan formindskes. Det er 

derfor af interesse at undersøge, hvorvidt der fortsat eksisterer en forventningskløft og om brugen 

af dataanalyse i revision af besvigelser kan være med til at formindske kløften eller om andre red-

skaber bør anvendes. Indledningen udmønter sig i nedenstående problemformulering og dertilhø-

rende syv underspørgsmål:  

Hvad er forventningskløften ved revision af besvigelser, og kan brugen af dataanalyse i revisio-

nen formindske forventningskløften? 

1.1.1 Underspørgsmål 

1. Hvad er en besvigelse og hvordan reguleres besvigelser? 

2. Hvad forstås ved forventningskløften? 

3. Hvordan defineres dataanalyse? 

4. Hvad er regnskabsbrugernes forventning til revisionen af besvigelser? 

5. I hvilken grad stemmer regnskabsbrugernes forventninger overens med revisorernes 

ved revision af besvigelser? 

6. Hvilken effekt har brugen af dataanalyse på forventningskløften? 

7. Hvordan kan forventningskløften mindskes? 

1.2 Afgrænsning  

Formålet med afhandlingen er at svare på problemformuleringen og følgende afsnit indeholder en 

afgrænsning for afhandlingen. Afgrænsningerne foretages for at problemfeltet kan behandles kva-

lificeret. De valgte afgrænsninger for afhandlingen vil blive gennemgået og beskrevet kort neden-

for. 

Som det fremgår af afhandlingens problemformulering, foretages en undersøgelse af forvent-

ningskløften ved revision af besvigelser. Afgrænsningen til besvigelser er valgt fremfor en afgræns-

ning til going concern eller årsregnskabet som helhed, da besvigelser findes mere interessant og 

højaktuelt. Derudover er der afgrænset til forventningskløften ved besvigelser under revisors revi-

sion af årsregnskabet. Dermed er der tale om tilfælde, hvor revisor afgiver en ISA 700 erklæring, 
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som er en revisionspåtegning på et regnskab. Alternativt kunne undersøgelsen have været afgræn-

set til andre erklæringstyper, herunder udvidet gennemgang eller review, men begge erklærings-

typer er fravalgt. Fravælgelsen sker på grundlag af, at erklæringstyperne ikke benyttes i et stort 

omfang på større kunder, og skyldes at regnskabsbrugere vurderes at have et større kendskab til 

revision. 

Til at undersøge forventningskløften mellem revisor og regnskabsbrugere skal der ske en afgræns-

ning af regnskabsbrugere. Regnskabsbrugerne valgt til brug for undersøgelsen er: 

• Private virksomheder i regnskabsklasserne C og D 

• Offentlige virksomheder 

• Tilsynsmyndigheder 

Private virksomheder er afgrænset til regnskabsklasserne C og D, fordi det er virksomheder af 

denne størrelse, der oftest har interesse for offentligheden. Revisor skal ved denne slags selskaber 

opfylde rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Regnskabsklasserne er endvidere valgt 

med antagelsen om, at man i større virksomheder også finder de største datamængder, hvor data-

analyse potentielt kan benyttes på en større skala. Blandt andet af denne årsag er regnskabsklasse 

B fravalgt, eftersom datamængderne her er mindre.  

Offentlige virksomheder er valgt for at undersøge, om der er forskellige forventninger sammenlig-

net med de andre regnskabsbrugere. Offentlige virksomheder er ligeledes relevante for problem-

stillingen for at identificere eventuelle forskelle eller sammenhænge med private virksomheder, 

som ikke er ejet af en offentlig myndighed.  

Slutteligt er tilsynsmyndigheder udvalgt, eftersom tilsynsmyndigheder anvender regnskaber på en 

anden måde end selve virksomhederne. Tilsynsmyndighederne fører blandt andet løbende tilsyn 

over, om lovgivningen bliver overholdt. Virksomheder der ender i medierne skyldes ofte en sag, 

hvor en offentlig tilsynsmyndighed har identificeret et regel- eller lovbrud, hvorfor forventnings-

kløften i relation til besvigelser mellem tilsynsmyndigheder og revisorer er af interesse at under-

søge (Benson, 2009). Derudover fører tilsynsmyndigheder også tilsyn med revisorer, hvor eksem-

pelvis Erhvervsstyrelsen gennemfører kvalitetskontroller af revisors arbejde, hvorfor myndighe-

dernes fokus på revisor også er relevant for afhandlingen. 
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Til brug for afhandlingens undersøgelse inddrages revisorer, da revisorer anses som en kontrollant 

af ledelsens regnskaber. Som følge af afgrænsningen af virksomhederne til regnskabsklasse C og D, 

er revisorer afgrænset til Big Four revisionsselskaberne, eftersom denne størrelse revisionsselska-

ber har et klart overtal af kunderne i regnskabsklasserne C og D (Langer, 2020). Derudover vurde-

res Big Four revisionsselskaber at være langt fremme i udviklingsprocessen omkring dataanalyse 

og diverse værktøjer til data analytics, hvilket øger incitamentet til at afgrænse til revisorerne til 

Big Four (Due, Højbjerg Christensen, Hennelund, & Trærup, 2018, s. 14). 

Dataanalyse er i afhandlingen ikke afgrænset til et specifikt dataanalyseværktøj. Med dataanalyse 

menes alle de dataanalytiske værktøjer, som revisor har tilgængeligt, hvorfor der ikke skelnes mel-

lem almindelige dataanalyseværktøjer og eksempelvis robotteknologi, blockchain og kunstig intel-

ligens. Dataanalyse bliver defineret yderligere i afhandlingens afsnit 2.3. 

1.3 Metode 

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for afhandlingens anvendte metode. Afsnittet indledes 

med en gennemgang af videnskabsteorien for afhandlingen, hvor paradigmevalget for afhandlin-

gen fastlægges. Dernæst fastlægges forskningstilgangen og -strategien for afslutningsvist at gen-

nemgå dataindsamlingsmetoden, samt en vurdering af hvordan den indsamlede empiri skal be-

handles.   

1.3.1 Videnskabsteori  

Videnskabsteorien indeholder en række forskellige overvejelser om, hvordan man får undersøgt 

det man gerne vil undersøge på en videnskabelig holdbar måde, så undersøgelsen ikke medfører 

videnskabelige tvivlsspørgsmål (Ebdrup, 2014). Videnskabsteorien handler om hvorvidt resulta-

terne og konklusionen på undersøgelsen kan vurderes som sikker, og i hvilken grad konklusionen 

er sikker. Tvivl er ofte en drivkraft til at søge ny viden, og afhandlingens problemformulering be-

står af en tvivl der vedrører, hvorvidt der er en forventningskløft ved revision af besvigelser og om 

dataanalyse kan bidrage til at formindske forventningskløften. 

I videnskabsteorien er der forskellige dimensioner, hvor de mest centrale begreber er ontologi og 

epistemologi. Fælles for begge begreber er, at de anvendes til at reflektere over forholdet mellem 

virkeligheden og viden, for at være i stand til at opretholde en konstruktiv kritik igennem 
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afhandlingen. Ontologi vedrører spørgsmål om hvad der er virkeligt, samt hvad man vil acceptere 

som virkeligheden (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 127). Ontologi anskuer hvad der kende-

tegner den virkelige verden, hvorfor det er nødvendigt at udvælge hvilke dele af virkeligheden 

man vil undersøge for at opnå den ønskede viden (Ebdrup, 2014). Viden i afhandlingen indsamles 

på baggrund af, hvad der anses som virkeligt. Den viden der er behov for at indsamle, er individers 

holdninger og forventninger til revision af besvigelser og brugen af dataanalyse i revision.  

Epistemologi omhandler antagelserne omkring viden og hvad der kan anses som korrekt og gyldig 

viden (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 127). Epistemologi handler om, hvordan kan man få 

den viden, som man er på udkig efter (Ebdrup, 2014). Det epistemologiske ståsted afhænger af to 

underliggende teorier: Empirismen og rationalismen. Med empirismen skal man gøre videnskabe-

lige opdagelser ved at bruge sanserne til at indsamle viden, hvilket kan ske ved at lave empiriske 

målinger (Ebdrup, 2014). Empirisk forskning tager dermed udgangspunkt i, at man fra start intet 

ved, og dermed langsomt opbygger viden i erfaringerne fra forsøg eller dataindsamling. Rationalis-

men siger derimod, at man skal have en teori om det man vil undersøge, for at være i stand til at 

lave en optimal videnskabelig undersøgelse (Ebdrup, 2014). Forskningen tager her udgangspunkt i 

at researcheren allerede i forvejen har et kendskab til det undersøgende på forhånd. Afhandlingen 

vil tage udgangspunkt i begge epistemologiske metoder, hvor rationalismen benyttes til undersø-

gelsen af forventningskløften ved besvigelser og empirismen benyttes til undersøgelsen af forvent-

ningerne til dataanalyse. 

1.3.1.1 Konstruktivisme 

Problemformuleringen søger efter en sandhed, og formålet med afhandlingen er at identificere 

sandheden. Der er ikke mulighed for at indsamle alt viden i verden, hvorfor den objektive sandhed 

ikke kan findes. Afhandlingen kan derimod kun finde den subjektive sandhed, hvilket er i overens-

stemmelse med den konstruktivistiske tilgang, som anskuer virkeligheden som en subjektiv kon-

struering af virkeligheden.    

Ontologisk konstruktivisme omhandler en grundlæggende måde at anskue den sociale virkelighed 

i et samfund på, som værende konstrueret af den sociale virkelighed. For selve denne undersø-

gelse vil dette betyde, at det ikke er muligt at indhente al tilgængelig viden i verden, og undersø-

gelsen af forventningskløften vil derfor være afhængig af de enkelte involverede individers 
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opfattelse af verden, når de deltager i spørgeskemaundersøgelser eller interviews. Vi erkender 

derfor, at vi kun opnår en relativ sandhed, da de deltagende i afhandlingens primære data har en 

individuel opfattelse af sandheden (Haandbæk, 2020).  

Den konstruktivistiske epistemologi betragter den menneskelige erkendelse som værende socialt 

konstrueret, hvor erkendelsen anses som et resultat af den kultur og det samfund, som menne-

sket er en del af (Haandbæk, 2020). Viden bliver skabt og fortolket i interaktion løbende med an-

dre, hvilket medfører subjektive holdninger. I afhandlingen afvendes individers subjektive holdnin-

ger, hvorfor subjektive holdninger kommer til at påvirke afhandlingens konklusion. I dataindsam-

lingen fokuseres der på at indsamle information fra forskellige målgrupper, således datagrundla-

get ikke kommer til at bestå af subjektive holdninger fra samme samfund og befolkningsgruppe. 

Der er ikke mulighed for at spørge alle befolkningsgrupper i Danmark, hvorfor det er vigtigt at 

fremhæve, at afhandlingens konklusion er baseret på subjektive holdninger. 

Alternativt kunne en objektivistisk tilgang have været anvendt, men denne tilgang ser kun én ab-

solut sandhed (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 129). Dette anses ikke for at være muligt at 

opnå, da afhandlingens respondenter ikke udgør hele befolkningen, hvorfor der ikke kan opnås én 

absolut sandhed. For afhandlingen er det således valgt at benytte en konstruktivistisk tilgang. Det 

findes interessant at undersøge, hvad forskellige brugergrupper anser som sandheden. Konstrukti-

vismen ser virkeligheden som værende foranderlig og hvor sandhederne er konstruerede, og bæ-

rer præg af fortolkninger og kulturelle forskelle (Ebdrup, 2011). Dette medfører at vurderingen af 

eksistensen af en forventningskløft beror på subjektive standpunkter. 

1.3.2 Forskningstilgang  

Der findes forskellige forskningstilgange og i det følgende vurderes hvilke forskningstilgange, der 

er bedst egnet til afhandlingens problemstilling. Forskningstilgangene er deduktion, induktion og 

abduktion. Tilgangene adskiller sig fra hinanden ved at de arbejder ud fra forskellige logikker 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 144). Den deduktive tilgang tager udgangspunkt i allerede 

eksisterende teorier, hvor data indsamles med det formål at teste den eksisterende teori 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 145). Den induktive tilgang tager derimod et anderledes ud-

gangspunkt. Her indsamles data med det formål at udarbejde en teori på baggrund af datasættet 

vedrørende det specifikke fænomen, som man har til formål at undersøge (Saunders, Lewis, & 
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Thornhill, 2016, s. 145). Den tredje og sidste tilgang er abduktion, der kan anses som en blanding 

af deduktion og induktion. Abduktion benyttes i de tilfælde, hvor en observation eller en case ikke 

stemmer overens med forventningerne. På baggrund heraf udarbejdes en teori, som dernæst kan 

testes på et nyt datagrundlag (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 148). 

Afhandlingens problemstilling muliggør brugen af den deduktive metode. Som nævnt tager deduk-

tion udgangspunkt i eksisterende teorier, og afhandlingens formål er at undersøge hvorvidt der er 

en forventningskløft mellem revisor og regnskabsbruger ved revision af besvigelser. Termen for-

ventningskløften, som helhed, er et emne der er blevet behandlet i tidligere litteratur, hvilket kan 

give et teoretisk udgangspunkt for afhandlingen. På baggrund af det teoretiske udgangspunkt kan 

den indsamlede data blive sammenlignet med eksisterende teorier (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2016, s. 145). Den deduktive metode er derimod ikke fordelagtig til problemstillingen vedrørende 

dataanalyse og forventningen til dataanalyse i revisionen, da dataanalyse er et relativt nyere emne 

indenfor revision. Der eksisterer derfor ikke et tilstrækkeligt teori- og datagrundlag til at foretage 

sammenligning med afhandlingens indsamlede data. 

Derfor er det relevant at inddrage den induktive tilgang til at belyse problemstillingen omkring for-

ventningen til dataanalyse. Denne tilgang giver mulighed for at indsamle data og på baggrund 

heraf identificere sammenhænge og udarbejde teorier vedrørende forventningerne til dataana-

lyse. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 147).  Med udgangspunkt induktion indsamles infor-

mation omkring problemstillingen vedrørende forventningerne til dataanalyse i revisionen, for at 

undersøge sammenhænge, som potentielt kan udledes til en teori. Overordnet set kræver induk-

tion et større datagrundlag end deduktion, men vurderes dog på trods stadig at være relevant for 

afhandlingen. 

Forskningstilgangene kan bruges hver for sig, men litteraturen giver mulighed for at benytte en 

kombination af forskellige tilgange (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 149). I lyset af ovenstå-

ende gennemgang af den deduktive og induktive tilgang kan det udledes, at begge tilgange kan 

benyttes, eftersom de to tilgange kan anvendes til de forskellige dele af den overordnede pro-

blemstilling. Derfor anvendes en kombination af den deduktive og induktive tilgang, da de to til-

gange kombineret vurderes at være en ideel sammensætning af tilgange, som giver optimale be-

tingelser for besvarelse af den overordnede problemstilling.  
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1.3.3 Undersøgelsesdesign  

Det følgende afsnit vil indeholde en præsentation og vurdering af afhandlingens undersøgelsesde-

sign. Formålet med et undersøgelsesdesign er at identificere måden hvorpå fænomener udforskes 

bedst muligt. Undersøgelsesdesignets formål er således at sikre, at den indsamlede dokumenta-

tion fra undersøgelsen giver det mest entydige svar på problemformuleringen (Andersen, 2019, s. 

131).  

Den metodiske tilgang kan som udgangspunkt være kvantitativ, kvalitativ eller en kombination af 

de to forskellige metoder. Den kvantitative metode er generelt associeret med positivismen, især i 

tilfælde hvor der anvendes særdeles strukturerede dataindsamlingsmetoder, og benyttes ofte i 

sammenhæng med den deduktive forskningstilgang (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 166). 

Denne afhandling benytter sig blandt andet af den deduktive tilgang i relation til undersøgelsen af 

forventningskløften ved revision af besvigelser, hvorfor den kvantitative metode er relevant for 

afhandlingen.  

Den kvalitative metode benyttes, modsat den kvantitative metode, ofte i sammenhæng med den 

induktive forskningstilgang, eftersom kvalitativ metode kan associeres med den fortolkende forsk-

ningsmetode (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 168). Kvalitativ metode benyttes i afhandlin-

gen i forbindelse med problemstillingen om, hvorvidt der er forskellige forventninger til brugen af 

dataanalyse, og om værktøjerne kan formindske den eksisterende forventningskløft. Til denne me-

tode benyttes en eksplorativ analyseteknik, hvor man på baggrund af information og data fra en 

mindre persongruppe forsøger at lave en generel konklusion om det undersøgte fænomen 

(Andersen, 2019, s. 36). 

Den metodiske tilgang anvendt i afhandlingen er dermed en kombination af kvalitativ og kvantita-

tiv metode. I litteraturen beskrives denne kombination som mixed methods og der findes forskel-

lige variationer af mixed methods (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 170). For denne afhand-

ling er metoden concurrent valgt, da man her benytter kvalitativ og kvantitativ metode separat i 

dataindsamlingen, for til sidst at fortolke resultaterne fra begge metoder og skabe en fælles sam-

menhæng (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 170). Dette muliggør, at datagrundlaget fra spør-

geskemaet kan sammenlignes med informationen fra interviews med relevante brugergrupper. 
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1.3.4 Dataindsamling og -bearbejdning 

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for afhandlingens valgte dataindsamlingsmetoder og 

hvordan data vil blive behandlet og anvendt. Data kan overordnet opdeles i to forskellige katego-

rier, primære og sekundære data. Primære data er indsamlet og bearbejdet af forskeren, med an-

vendelse til det specifikke emne. Sekundære data er allerede indsamlet og bearbejdet data af an-

dre forskere eller sågar eksterne kilder (Andersen, 2019, s. 173). Til brug for denne afhandling be-

nyttes både primære og sekundære data, hvor inddragelsen af begge dataformer har til formål at 

besvare problemformuleringen. Primære data i afhandlingen er indsamlet ved brug af udsendte 

spørgeskema og afholdte interviews. De indledende overvejelser vedrørende de to dataindsam-

lingsmetoder fremgår af nedenstående afsnit. Den indsamlede datamængde behandles kildekri-

tisk, da der tages forbehold for at besvarelserne indeholder subjektive holdninger fra de adspurgte 

respondenter. 

Afhandlingen anvender endvidere sekundære data såsom revisionsstandarder, love, videnskabe-

lige artikler og relevante lærebøger. ISA’erne og revisorloven benyttes i forbindelse med den teo-

retiske gennemgang af besvigelser. Derudover benyttes videnskabelige artikler til den teoretiske 

gennemgang af forventningskløften, for at kunne definere hvad der skal forstås med en forvent-

ningskløft. De sekundære data behandles igennem hele afhandlingen med en vis kritik, eftersom 

data kan have været udarbejdet i en anderledes kontekst end afhandlingens. De indhentede infor-

mationer fra sekundære datakilder har været grundstenene i opbygningen af spørgeskemaet og til 

interviewguiden. Derudover benyttes sekundært data til at opnå en bredere forståelse for revision 

af besvigelser og for brugen af dataanalyse i revisioner. 

1.3.4.1 Interviews 

En af de primære datakilder i afhandlingen er interviews, da disse data er indsamlet specifikt for 

denne afhandling. Interviews muliggør at respondenten kan sætte ord på problemstillingen, hvil-

ket kan give afhandlingen mere dybde og andre perspektiver. Der findes overordnet set tre for-

skellige former for interviews: Strukturerede, semi-strukturerede og dybdeinterviews (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2016, s. 390). Det strukturerede interview er kendetegnet ved at have en for-

udbestemt liste med specifikke spørgsmål, som skal besvares i en specifik rækkefølge (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2016, s. 391). Denne interviewform er ikke relevant for afhandlingen, da det 



Aarhus Universitet  Søren Stenum 
Kandidatspeciale 2021  Victor Petersen 

Side 11 af 104 
 

begrænser interviewerens mulighed for at stille uddybende spørgsmål, samt respondentens mulig-

hed for at give uddybende begrundelser.  

Det semi-strukturerede interview bærer præg af, at intervieweren har en række forudbestemte 

spørgsmål og emner, hvilke ønskes besvaret. Rækkefølgen af spørgsmålene er ikke fastlagt, lige-

som interviewformen giver mulighed for at stille opfølgende eller uddybende spørgsmål 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 391). Denne interviewform er at foretrække for afhandlin-

gen, eftersom der er mulighed for en fleksibel spørgsmålsformulering på baggrund af en udarbej-

det interviewguide. Denne interviewtype kræver, at intervieweren har en klar interview-guide for 

at interviewet ikke kommer ud på et vildspor. 

Den sidste interviewform er dybdeinterviews, der er kendetegnet som en åben samtale med gan-

ske få løst formulerede spørgsmål (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 391). Denne interview-

form vurderes ikke at være relevant for afhandlingen, eftersom interviewene vil blive for ustruktu-

rerede og være for omfattende at gennemføre. Derudover vil dybdeinterviews besværliggøre ar-

bejdet med at sammenligne datagrundlaget på tværs af respondenterne, da interviewformen er af 

yderst ustruktureret natur. 

På baggrund af ovenstående vurderes den semi-strukturerede interviewform at være den mest 

foretrukne for afhandlingen, eftersom interviewet indeholder en vis struktur med en interview-

guide. Samtidig har interviewformen en grad af fleksibilitet i forhold til problemstillingen vedrø-

rende dataanalyse. Interviewguiden udarbejdes for at sikre et relativt ens grundlag for inter-

viewene, således respondenten svarer på de udarbejdede spørgsmål, og samtidig har mulighed for 

at uddybe sine kommentarer. Der er udarbejdet to interviewguides til revisor og regnskabsbruger, 

og disse er vedlagt i bilag 2 og 3.  

De indsamlede kvalitative data fra interviews kan analyseres ved brug af forskellige analyseværk-

tøjer. For at kunne foretage analyser på den kvalitative data skal datagrundlaget transskriberes, 

for at sikre fuldstændigheden af det sagte under interviewet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, 

s. 572). De to analyseværktøjer der vil blive vurderet i det følgende er: Grounded Theory og tema-

analyse.  
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Grounded Theory benyttes ofte til analyse af kvalitative data, hvor den induktive forskningstilgang 

anvendes (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 595). Metoden kræver derfor et tilstrækkeligt da-

tagrundlag for at kunne udarbejde en repræsentativ teori, da teorien alene skal udarbejdes på 

baggrund af dette. Dataindsamlingen fortsætter indtil punktet ”theoretical saturation” er nået, 

hvor der ikke længere kan indsamles nyere og relevant viden, vedrørende det undersøgte fæno-

men (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 194). Herefter kan det samlede datagrundlag betegnes 

som tilstrækkeligt. For afhandlingen er der en tidsbegrænsning, som besværliggør brugen af 

Grounded Theory, da det ikke er muligt at indsamle tilstrækkeligt data. Den begrænsede data-

mængde medfører hermed, at Grounded Theory ikke benyttes som analyseværktøj til de kvalita-

tive data i afhandlingen.  

Temaanalyse tager udgangspunkt i de transskriberede interviews, hvor temaer fra problemstillin-

gen identificeres og kodes, således kodningen er ens på tværs af alle transskriberinger (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2016, s. 579). Kodning anvendes for at gøre data mere tilgængeligt og brugbart 

til brug for analysen. Koderne udarbejdes på baggrund af hvad der kan udledes af data eller hvad 

der kan udledes af eksisterende teorier (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 583). Temaanalyse 

kan potentielt give anledning til nye perspektiver på problemstillingen, hvis det samme tema går 

igen på tværs af forskellige respondenters svar (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 584). Te-

maer kan identificeres med forskellige tilgange. Den normale fremgangsmåde er at finde sammen-

hænge og mønstre, i de kodede interviews, og herefter identificeres en række temaer som relate-

rer sig til den overordnede problemstilling (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 584). Derudover 

fremgår temaer som en naturlig del af udarbejdede interviewguides.  

Temaanalyse vurderes derfor til at være det mest hensigtsmæssige analyseværktøj, til brug for 

analysen af de kvalitative data. Hvert tema har fået tildelt en farve, som anvendes til at identifi-

cere relevant data i de transskriberede interviews. Kodningen består af en række emner, som rela-

terer sig til identificerede temaer. Kodningen fremgår af bilag 8.5. 

1.3.4.2 Spørgeskema 

Den anden primære datakilde i afhandlingen er et spørgeskema, og spørgeskemaet udsendes til 

de brugergrupper som fremgår af afsnit 1.2. For yderligere gennemgang af spørgeskemaet, herun-

der design og opbygning henvises til afsnit 3.1. 
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Til bearbejdning af data fra spørgeskemaet anvendes to forskellige analysetilgange. Først anven-

des krydstabeller til at præsentere data og til at lave en overordnet analyse. En krydstabel anven-

des til at sammenholde værdier på de undersøgende variable, hvor resultaterne præsenteres i en 

tabel (Andersen, 2019, s. 227). Den anden analysetilgang er en 𝜒!- test, som anvendes til at under-

søge hvorvidt der er samvariation mellem to variable (Andersen, 2019, s. 229). Testen er relevant, 

da den kan være med til at fastslå om der er forskel mellem revisor og de tre brugergrupper. Kon-

klusionen på en 𝜒!- test kan foretages på to forskellige måder, hvor den første er at sammenligne 

𝜒!- teststørrelsen med en skemaaflæst kritisk værdi på baggrund af signifikansniveauet og antallet 

af frihedsgrader. Den anden måde er ved beregning af p-værdi og sammenholde denne med signi-

fikansniveauet (Andersen, 2019, s. 230-231). Begge metoder anvendes for at sikre den korrekte 

konklusion på testen, såfremt begge måder giver den samme konklusion. Signifikansniveauet til 

brug for analysen fastsættes på 5 pct., da denne procentsats er en af de mest typisk anvendte 

(Keller & Gerald, 2013, s. 330). Det vurderes at et signifikansniveau på 5 pct. giver et retvisende 

billede, grundet den høje sikkerhed.   
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1.4 Kildekritik 

For at udarbejde afhandlingen er der anvendt en række forskellige kilder heriblandt lærebøger, 

materiale fra websteder, artikler, standarder, love, afhandlingens spørgeskemaundersøgelse og de 

udførte interviews. Når der er fundet kilder og andet materiale til brug for afhandlingen, er disse 

blevet gennemgået kritisk. Derudover er nogle informationer blevet krydstjekket for at efterprøve 

oplysningerne og sikre at indholdet er troværdigt. Formålet med denne tilgang er at sikre, at der 

anvendes de mest valide kilder i afhandlingen.                                 

Størstedelen af den anvendte litteratur i teoriafsnittet, vedrørende revisors og ledelsens ansvar i 

relation til besvigelser, er fra revisionsstandarder og love. Troværdigheden af denne kildetype vur-

deres høj, da love og standarder er gennemgået og godkendt inden de tages i brug. Afsnittet inde-

holder desuden referencer til lærebøger, der har været anvendt som undervisningsmateriale på 

Aarhus Universitet, hvorfor disse kilder også vurderes at være valide.                               

Teoriafsnittet indeholder endvidere en redegørelse af teorien bag forventningskløften og en præ-

sentation af tidligere undersøgelser. Datagrundlaget til dette afsnit består af videnskabelige artik-

ler, hvor det er nødvendigt at tage højde for forfatternes subjektivitet, kompetencer og forudsæt-

ninger for at udarbejde en videnskabelig artikel om det specifikke emne. De anvendte videnskabe-

lige artikler vedrørende forventningskløften er alle skrevet af anerkendte forskere. Disse vurderes 

at være på et højt akademisk niveau, da flere af de videnskabelige artikler er anvendt som læse-

stof på adskillige uddannelsesforløb. De videnskabelige artikler læses med et forbehold for deres 

aktualitet, eftersom flere af undersøgelserne har fundet sted i 1990’erne eller tidligere.  

Til brug for introduktionen af dataanalyse er diverse internetkilder anvendt. Grundet den begræn-

sede informationsmængde vedrørende dataanalyseværktøjer i en revisionsmæssig kontekst, er 

information fra forskellige internetkilder blevet sammenholdt, for at sikre validiteten af informati-

onen. 

Der anvendes i afhandlingen et kvantitativt spørgeskema og kvalitative interviews, for at belyse 

den overordnede problemstilling. Datagrundlaget behandles med en kritisk tilgang, eftersom ud-

vælgelsen af respondenter ikke er sket tilfældeligt. Formålet har været at maksimere antallet af 

besvarelser for at gøre informationen mere repræsentativ. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål, 
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som muliggør frasortering af ikke relevante respondenter, herunder valg af fagområde og regn-

skabsklasse for virksomheden.  

1.5 Begrebsdefinition 

Formålet med begrebsdefinitioner er at afdække centrale begreber i afhandlingen, som benyttes 

gentagende gange. Disse vil blive vist i alfabetisk rækkefølge. 

Besvigelser 
En bevidst handling, hvor en eller flere personer, interne såvel som eksterne, opnår uberettigede 

eller ulovlige fordele. Besvigelser er fejlinformation, og for revisorer er det særligt væsentlig fejlin-

formation der er af interesse. Der findes grundlæggende to typer af fejlinformation som følge af 

besvigelser: Regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. For yderligere beskrivelse af begrebet 

se afsnit 2.1. 

Dataanalyse 
Et værktøj som revisorer anvender til at analysere store dele af eller hele populationen for at iden-

tificere sammenhænge og afvigelser mellem regnskabsposter. For yderligere introduktion af be-

grebet henvises til afsnit 2.3. 

Forventningskløft 
Forventningskløften består af forskellen mellem de forventninger samfundet har til revisors udfø-

relse af revision af besvigelser og hvad der fremgår af lovgivninger og standarder omkring dette. 

Forventningskløften defineres yderligere i afsnit 2.2. 

Lovgivning og standarder 
Den gældende lovgivning for danske revisorer herunder revisorloven og erklæringsbekendtgørel-

sen. Derudover gældende internationale revisionsstandarder udstedt af International Auditing and 

Assurance Standards Board. De internationale revisionsstandarder, International Standards of Au-

diting, omtales i afhandlingen som ISA’er. 

Regnskabsbruger 
Begrebet er defineret i Årsregnskabslovens §12, og dækker over de personer, virksomhedsdelta-

gere, myndigheder, kreditorer, kunder mv. hvis beslutninger måtte blive påvirket af en årsrapport. 

Til brug for denne afhandling er regnskabsbrugere defineret til offentlige tilsynsmyndigheder, 
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private- og offentlige virksomheder, og begrebet vil blive anvendt med henvisning til denne bru-

gergruppe. 

Revisorer 
Revisorer i afhandlingen omfatter revisorer, der er ansat i et Big Four revisionsselskab. Med reviso-

rer menes statsautoriserede, registrerede revisorer og medarbejdere i en revisionsfunktion. 

Samfundet 
Begrebet anvendes blandt andet i Porters og Warming-Rasmussens artikler om forventningskløf-

ten med undersøgelser om det generelle samfunds forventninger til revisors arbejde. Samfundet 

defineres yderligere som brugerne af regnskabet og revisors ydelser. 

1.6 Struktur   
Figur 1 – Opgavens struktur 
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2. Teori  

Den empiriske undersøgelse af forventningskløften mellem revisor og regnskabsbrugernes for-

ventninger til opdagelse af besvigelser i revisionen kræver en præcisering af relevante begreber og 

teorien bag. I det følgende afsnit vil besvigelsesbegrebet blive præsenteret, samt en redegørelse 

af hvad der er revisors pligter ved revision af besvigelser. Efterfølgende præsenteres forventnings-

kløften, der indeholder en historisk gennemgang af begrebet, samt en præsentation af forskellige 

syn på forventningskløften. Teoriafsnittet afsluttes med en kort introduktion til dataanalysebegre-

bet, for at definere hvorledes dataanalyse skal forstås og hvordan begrebet vil blive anvendt i af-

handlingen. 

2.1 Besvigelser  

Besvigelsesbegrebet kan fortolkes og defineres på flere forskellige måder. For denne afhandling 

tages der udgangspunkt i den generelle definition og forståelse af besvigelser, som fremgår af de 

internationale standarder for revision. Det nedenstående afsnit vil indeholde en redegørelse af be-

svigelser, herunder en kort gennemgang af begrebet som helhed, i henhold til revisionsstandar-

den, besvigelsesformerne og ansvaret i relation til besvigelser. Afsnittet anvendes til besvarelse af 

underspørgsmålet: Hvad er en besvigelse og hvordan reguleres besvigelser? 

2.1.1 Besvigelsesbegrebet 

Besvigelser i en revisionsmæssig kontekst er defineret i ISA 240. ISA 240 handler grundlæggende 

om revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber (ISA 240, 2016). Revisions-

standarden er udarbejdet af International Auditing and Assurance Standard Board, herefter IAASB, 

hvor organisationens medlemmer udpeges af International Federation of Accountants, herefter 

IFAC, og fungerer som en uafhængig organisation (IAASB, 2017). Definitionen af besvigelser frem-

går af ISA 240 afsnit 11 og er udformet således: 

”Besvigelser - en bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den 

øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå en uberettiget 

eller ulovlig fordel.” (ISA 240, 2016, s. 6) 

Definitionen på besvigelser indeholder en række betingelser for at en handling kan karakteriseres 

som en besvigelse. Den første betingelse i definitionen er, at der skal være tale om en bevidst 
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handling. Af ISA 240 afsnit to fremgår det, at fejlinformation kan skyldes besvigelser eller fejl. Den 

afgørende forskel består af hvorvidt handlingen har været bevidst eller ubevidst, da en besvigelse 

som nævnt er et resultat af en bevidst handling. På trods af at besvigelser er et resultat af en be-

vidst handling, fokuserer revisorer som udgangspunkt kun på besvigelser, der fører til væsentlig 

fejlinformation i regnskabet (ISA 240, 2016, s. 5). 

Den anden betingelse er, at handlingen skal udføres af en eller flere personer i virksomheden eller 

en udefrakommende tredjemand. Denne betingelse understreger, at besvigelser både kan begås 

af personer internt i virksomheden og af eksterne parter. Betingelsen udelukker endvidere ikke 

muligheden for at besvigelser kan begås af flere personer i samarbejde. En sammensværgelse mel-

lem personer i virksomheden kan f.eks. være når flere medlemmer af ledelsen går sammen om at 

foretage regnskabsmanipulation eller anden bevidst fejlinformation. En sådan besvigelse vil i 

mange tilfælde blive fanget af en intern kontrol, men hvis flere personer går sammen, kan de po-

tentielt tilsidesætte kontrollen, og øge kompleksiteten, for at mindske risikoen for at besvigelsen 

identificeres  (ISA 240, 2016, s. 6). 

Den tredje betingelse er, at der skal benyttes vildledning. Vildledning er at give ukorrekte informa-

tioner eller give en forkert forståelse af en specifik sammenhæng. Vildledning har til formål at 

skjule den besvigende handling. Personen der begår besvigelsen, har en interesse i at skjule sine 

handlinger på bedst mulig måde, hvilket i særlige tilfælde gør det betydeligt sværere for virksom-

hedens ledelse og revisorer at identificere fejlen (ISA 240, 2016, s. 6). 

Den fjerde og sidste betingelse er, at handlingen skal have medført en uberettiget eller ulovlig for-

del. Den bevidste handling kan medføre at den udøvende person, opnår en uberettiget fordel, 

dette kunne være i form af udløsningen af en bonus grundet målsætning opnås. Uberettigede og 

ulovlige fordele minder ofte meget om hinanden, da begge primært resulterer i økonomiske for-

dele som følge af den besvigende handling (ISA 240, 2016, s. 6).  

2.1.2 Besvigelsestyper 

Der findes forskellige måder hvorpå en eller flere personer med bevidste handlinger kan skabe 

fejlinformation. ISA 240 afsnit tre skelner mellem to forskellige typer af besvigelser, hvor den 
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tilsigtede fejlinformation er af interesse for revisorer (ISA 240, 2016, s. 5). De to typer er: Fejlinfor-

mation, som følge af regnskabsmanipulation, og fejlinformation, som følge af misbrug af aktiver.  

2.1.2.1 Regnskabsmanipulation 

Regnskabsmanipulation forekommer når et regnskab indeholder tilsigtet fejlinformation, på bag-

grund af udeladte beløb eller vildledende oplysninger. Der findes en lang række faktorer, som 

medfører et pres eller incitament til at foretage regnskabsmanipulation (ISA 240, 2016, s. 14). Sa-

gen om Nordisk Fjer er et klassisk eksempel på regnskabsmanipulation, hvor den daværende di-

rektør kreerede falske indtægter og foretog fiktive opskrivninger på varelagrene, for at kunne 

dække over selskabets dårlige økonomiske performance (Bendtsen, 2009). Situationen ved Nor-

disk Fjer fremhæver blot få af de muligheder, som personer kan have for at foretage regnskabsma-

nipulation. ISA 240 fastslår forskellige måder hvorpå regnskabsmanipulation kan foretages. Et ud-

drag heraf er, at det kan foretages ved bevidst at anvende forkert regnskabspraksis vedrørende 

beløb, klassifikation, præsentation eller oplysning (ISA 240, 2016, s. 14). En årsrapport skal inde-

holde en redegørelse af den anvendte regnskabspraksis, og en grundlæggende forudsætning for 

udarbejdelsen af årsrapporten er kontinuitet i anvendt regnskabspraksis. Grundlæggende foreta-

ges der kun ændringer i anvendt regnskabspraksis, såfremt dette giver et mere retvisende billede 

af virksomhedens stilling, eller for at overholde nye regler ved ændring af regnskabsklasse eller 

nye standarder (PWC, 2019, s. 92). Ved bevidst at anvende forkert regnskabspraksis omgår man 

dermed også loven. En anden måde at foretage regnskabsmanipulation på jf. ISA 240 er ved at fo-

retage manipulation, dokumentfalsk, ændre i bogføringen eller ændre i den underliggende doku-

mentation, som danner grundlaget for udarbejdelsen af regnskabet (ISA 240, 2016, s. 14). Flere og 

flere virksomheder har etableret effektive interne kontrolsystemer, som er med til at sikre, at en-

keltpersoner i virksomheden ikke har mulighed for at foretage manipulation af regnskabsgrundla-

get. For at kunne omgå effektive interne kontroller, involverer regnskabsmanipulation ofte med-

lemmer af den daglige ledelse (ISA 240, 2016, s. 14). Besvigelser med involvering af ledelsen er 

derfor sværere at identificere for revisorer, fordi besvigelsen potentielt kan være maskeret bag 

virksomhedens interne kontroller, som revisor tidligere kan have testet og vurderet effektive.  
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2.1.2.2 Misbrug af aktiver 

Fejlinformation, som følge af misbrug af aktiver, er den anden besvigelsestype med interesse for 

revisor jf. ISA 240. Misbrug af aktiver er den mest udbredte besvigelsesform, og findes i de fleste 

virksomheder i et uvæsentligt omfang. Det omfatter blandt andet tyveri af en virksomheds aktiver, 

som oftest begås af medarbejdere, og består i mange tilfælde af mindre uvæsentlige beløb (ISA 

240, 2016, s. 15). Ligesom ved regnskabsmanipulation, er fejlinformation som følge af misbrug af 

aktiver væsentligt sværere at opdage for revisorer, såfremt virksomhedens ledelse har deltaget i 

tilsløringen og misbruget af aktiverne. Misbrug af aktiver kan ske på forskellige måder og de på-

gældende måder er opstillet nedenfor (ISA 240, 2016, s. 15): 

• Underslæb 

• Tyveri af fysiske aktiver eller immaterielle rettigheder 

• Ved at foranledige en virksomhed til at betale for varer og tjenesteydelser, der ikke er 

modtaget  

• Privat benyttelse af virksomhedens aktiver 

Falske dokumenter og vildledende registreringer benyttes i mange tilfælde i sammenhæng med 

misbrug af aktiver (ISA 240, 2016, s. 15). Ved at udarbejde falske dokumenter eller registreringer i 

virksomhedens systemer øges kompleksiteten i fejlinformationen, eftersom den eller de skyldige 

person/er forsøger at skjule de besvigende handlinger. Det kunne eksempelvis være ved at op-

rette falske lagertransaktioner, for at skjule at aktiverne ikke længere er tilstedeværende på lage-

ret. 

2.1.3 Besvigelsestrekanten 

Besvigelser har forskellige kendetegn, og tidligere undersøgelser har identificeret tre faktorer, der 

tilsammen øger risikoen for at personer laver besvigelser, såfremt betingelserne er opfyldt. De tre 

faktorer fremgår af ISA 240 afsnit tre, A1, og er inspireret af den oprindelige teori fra Donald Cres-

sey. Donald Cressey udarbejdede teorien i 1950’erne, som konstaterer at tre faktorer skal være 

opfyldte for at der foreligger en risiko for besvigelser. Faktorerne er incitament/pres, mulighed og 

rationalisering, som tilsammen udgør de tre faktorer bag besvigelsestrekanten. Teorien er aner-

kendt og benyttes i mange sammenhænge, hvorfor teorien også fremgår af ISA 240 vedrørende 

besvigelser. 
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Figur 2 – Besvigelsestrekanten  

 

Kilde: (Schuchter & Levi, 2013) – Egen tilvirkning 

Figur 2 illustrerer de tre faktorer, der tilsammen udgør besvigelsestrekanten. I det følgende vil der 

blive redegjort for hver faktor, for at opnå en forståelse af, hvad der samlet set udgør besvigelses-

trekanten. 

Den første faktor er incitament/pres. Pres kan, som nævnt i afsnit 2.1.2.1, potentielt lede til regn-

skabsmanipulation. En typisk situation er hvor en medarbejder eller medlem af ledelsen kan op-

leve pres for at opnå et specifikt mål. Dette pres vil i så fald være personens incitament eller moti-

vation til at begå besvigelsen (Romney & Steinbart, 2018, s. 160) Besvigelser kan også ske på bag-

grund af et følelsesbetonet incitament, hvis en medarbejder føler sig grådig eller har følt en vis 

modvilje fra virksomheden igennem længere tid (Romney & Steinbart, 2018, s. 161). Følelsen af 

modvilje kan ophobe sig i takt med at en medarbejder mangler den anerkendelse, som vedkom-

mende selv påstår at have fortjent. Den sidste form for pres og incitament, der kan medføre besvi-

gelser, er en persons livsstil. Økonomiske problemer i privatlivet eller en ekstravagant livsstil kan 

medføre et incitament til at foretage besvigelser for egen vindings skyld i en virksomhed (Romney 

& Steinbart, 2018, s. 161).  

Den anden faktor i besvigelsestrekanten er mulighed. En medarbejder kan sagtens have et incita-

ment til at lave en besvigelse, men såfremt der ikke er en umiddelbar mulighed for at udføre 

handlingen, vanskeliggøres processen for medarbejderen markant. En mulighed kan defineres som 

den forudsætning eller situation, der tillader en medarbejder eller organisation at begå og skjule 

en uredelig handling for at opnå en uberettiget fordel (Romney & Steinbart, 2018, s. 161). I ISA 
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240 afsnit tre, A1 beskrives en mulighed, som værende de tilfælde hvor en person tror, at der er 

mulighed for at tilsidesætte en intern kontrol. Dette kan enten være ved at besidde en betroet stil-

ling og dermed have kendskab til at kunne omgå den interne kontrol, eller hvis personen har viden 

om specifikke mangler i de interne kontroller og dermed kan udnytte disse (ISA 240, 2016, s. 14). 

En mulighed i relation til besvigelsestrekanten er derfor de tilfælde, hvor en person har kendskab 

til en situation eller en måde, hvorpå det er muligt at foretage besvigelsen, samtidig med at hand-

lingen kan skjules. 

Den sidste del af besvigelsestrekanten er retfærdiggørelse, hvor bedrageren kan retfærdiggøre sin 

besvigelse på baggrund af et rationale, selvom handlingen både er bevidst og tilsigtet (ISA 240, 

2016, s. 14). Rationalet fra bedrageren gør, at vedkommende ikke anser den udførte handling som 

værende ulovlig eller uetisk. Retfærdiggørelsen kan tage udgangspunkt i flere ting, hvor bedrage-

rens synspunkter og integritet er afgørende. Udtryk såsom: ”Reglerne gælder ikke for mig” kan 

være en retfærdiggørelse på baggrund af bedragerens synspunkter. Retfærdiggørelsen kan på bag-

grund af bedragerens integritet være: ”At få hvad jeg selv har brug for, er vigtigere end at være 

ærlig” (Romney & Steinbart, 2018, s. 163). Omgivelserne og arbejdsmiljøet påvirker ligeledes risi-

koen for besvigelser, eftersom medarbejdere er påvirket af kulturen i virksomheden og tone at the 

top som ledelsen fastsætter for organisationen. Retfærdiggørelsen hænger således sammen med 

incitament/pres, eftersom et miljø med et enormt pres på medarbejdere, kan få selv ærlige med-

arbejdere til at begå besvigelser for at imødekomme presset fra virksomheden (ISA 240, 2016, s. 

14). 

Det opsummeres således, at de forskellige faktorer i trekanten i høj grad er afhængige af hinan-

den. Et incitament til at begå en besvigelse kræver, at der samtidig er en mulighed for at udføre 

besvigelsen. Bedrageren skal endvidere være i stand til at retfærdiggøre besvigelsen, hvilket kan 

hænge sammen med det pres bedrageren oplever samtidig med, at der er omstændigheder som 

giver en mulighed for at udføre besvigelse. 

2.1.4 Ansvar i relation til besvigelser 

Ansvaret i relation til besvigelser har igennem en længere årrække været et omdiskuteret emne, 

hvilket skyldes det enorme fokus på besvigelser i virksomhederne og medierne. Der findes en lang 

række subjektive holdninger omkring, hvem der har det primære ansvar for at opdage besvigelser. 
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Det følgende afsnit indeholder en dybdegående gennemgang af, hvilket ansvar revisorer og virk-

somhedens ledelse har for at opdage besvigelser. Besvigelser bliver reguleret i standarder, lovgiv-

ning og bekendtgørelser, hvilket er med til at øge kompleksiteten på området. Det kan dermed 

blive mere vanskeligt for regnskabsbrugere og revisorer, at danne sig et samlet overblik over regu-

leringen af besvigelser. Afsnittet er interessant i forhold til afhandlingens problemstilling, eftersom 

tidligere undersøgelser viser, at der er en forventningskløft mellem revisorer og regnskabsbrugere. 

Forventningskløften indikerer, at der er forskellige forventninger til hvem der har det primære an-

svar for at opdage besvigelser. Det er derfor relevant at få præciseret, hvordan ansvarsfordelingen 

fremgår af reguleringen på området. 

2.1.4.1 Revisors ansvar i relation til besvigelser 

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for revisors ansvar i relation til besvigelser. Først vil revi-

sors overordnede ansvar blive skitseret ved at præsentere hvorledes revisors ansvar er fremstillet i 

ISA 240. Revisionsstandarden fastslår, at det ikke er revisors primære ansvar at identificere besvi-

gelser. Definitionen af ansvaret jf. ISA 240 afsnit fem lyder som følger:         

”En revisor, der udfører en revision i overensstemmelse med ISA, har ansvaret for at opnå høj grad 

af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, hvad enten denne 

skyldes besvigelser eller fejl. Som følge af de iboende begrænsninger i en revision er der en uundgå-

elig risiko for, at visse væsentlige fejlinformationer i regnskaber ikke opdages, selv om revisionen er 

omhyggeligt planlagt og udført efter ISA.” (ISA 240, 2016, s. 5) 

Definitionen faststår, at en revisor har ansvaret for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regn-

skabet, som helhed er uden væsentlig fejlinformation. Det primære ansvar for revisoren er der-

med ikke at identificere alle fejlinformationer i regnskabet, men derimod at sikre regnskabet ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation. De iboende begrænsninger giver mulige indvirkninger for 

revisorer i relation til besvigelser, eftersom fejlinformation som følge af besvigelser kan være svæ-

rere at identificere fremfor fejlinformation som følge af fejl (ISA 240, 2016, s. 5). Som beskrevet i 

tidligere afsnit kan besvigelser potentielt være besværlige at opdage for revisorer, hvis besvigelsen 

er sket ved at omgå ellers effektive interne kontroller.  
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Overordnet set kan besvigelser ske over en længere årrække uden at blive identificeret af reviso-

rer, og en tænkelig følge er at virksomheder kan lide større økonomiske tab, hvis ikke besvigelsen 

opdages. Grunden til at besvigelser ikke altid opdages, skyldes revisorernes væsentlighedsbetragt-

ning, når de arbejder med virksomhedernes finansielle rapportering (ISA 240, 2016, s. 5). Væsent-

lighedsbetragtningen kan for flere regnskabsbrugere være kompleks at forstå, men revisor har 

ikke mulighed for at gennemgå samtlige bilag hos en virksomhed, hvis revisionen skal foregå med 

en vis omkostningseffektivitet og for at revisionen ikke vil blive for tidskrævende. Væsentlighed vil 

blive gennemgået mere uddybende i nedenstående afsnit, hvor der introduceres to nye begreber 

til brug for afhandlingen. De to begreber er god revisorskik og offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Begreberne er en vigtig del af revisors generelle arbejde, og benyttes begge i de danske standar-

der og bekendtgørelser for revision og erklæringer. 

2.1.4.1.1 God revisorskik 

Det følgende afsnit omhandler god revisorskik. God revisorskik kan anses som en samlet beteg-

nelse over de skikke, som revisor skal overholde når denne udfører forskellige opgaver i revisor-

hvervet. Den gode revisorskik er dynamisk og kan ændre sig på baggrund af eksempelvis udtalelser 

fra responsumudvalget eller domme vedrørende revisorers manglende arbejde. I revisorlovens 

§16, stk. 1 præsenteres god revisorskik med følgende ordlyd: 

”Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøj-

agtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, 

at revisor skal udvise professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, 

professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. ” (Revisorloven, 2021) 

Definitionen af hvad der skal forstås ved god revisorskik, indeholder en række forskellige faktorer, 

som revisor skal tage højde for at udvise en tilstrækkelig god revisorskik. I den første sætning er 

det især begreberne nøjagtighed og hurtighed, der er af betydning for revisorer. Med nøjagtighed 

menes, at revisorer skal sørge for at holde sit fokus på de væsentligste områder, og dermed på de 

områder, hvor der er den største risiko for væsentlig fejlinformation. Hurtighed refererer til, at re-

visor ikke må lade det tidsmæssige aspekt påvirke kvaliteten af arbejdet. Opgaven skal løses så ef-

fektivt som muligt, og kvaliteten af arbejdet skal været på et forsvarligt niveau.  
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Den anden del af definitionen på god revisorskik indeholder syv forskellige krav til revisorer under 

udførelse af opgaver. En revisor skal udvise integritet og objektivitet ved at være ærlig og redelig 

overfor andre fagfolk og for virksomhederne, samt være upåvirket af egne eller forretningsmæs-

sige interesser (FSR, 2007). Hvis ikke revisor forholder sig objektivt til arbejdsopgaverne kan det 

resultere i en forudindtagethed overfor kunden, og samlet påvirke revisors evne til at udføre opga-

ven på bedst mulig måde. I værste tilfælde, kan det være med til at påvirke revisors tilgang til op-

dagelse af besvigelser og andre særlige forhold i virksomheden. Ved begrebet fortrolighed forstås, 

at revisorer har tavshedspligt over de oplysninger som modtages af kunderne, således oplysnin-

gerne hverken misbruges eller videregives (FSR, 2007).  

Med revisors professionelle adfærd menes, at revisor skal sørge for at overholde den til enhver tid 

gældende lovgivning og undgå forhold, som potentielt kan være med til at påvirke revisors om-

dømme (FSR, 2007). Hvis revisors omdømme bliver påvirket, kan dette på længere sigt være med 

til at skade tilliden til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant. Begrebet offentlighedens 

tillidsrepræsentant bliver gennemgået yderligere i næste afsnit. Revisor skal endvidere udvise pro-

fessionel kompetence. Ved professionel kompetence forstås, at revisor skal være fagligt kompe-

tent og sørge for at vedligeholde sin faglige viden, således at revisor ikke påtager sig opgaver, der 

ligger uden for vedkommendes faglige niveau og uddannelse (FSR, 2007). Revisor skal sørge for at 

hvervet udføres med fornøden omhu, hvor revisionsprocessen udføres tilstrækkeligt systematisk 

og med en udførlig gennemgang af dokumentation til brug for revisionsarbejdet. 

Det sidste krav til revisorer er professionel skepsis. Professionel skepsis fremgår direkte af ISA 240 

afsnit 12-14, som et krav til revisor vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, og anses 

som en af revisors vigtigste opgaver ved revision af besvigelser. Revisor skal sørge for at udvise 

professionel skepsis gennem hele revisionen, eftersom væsentlig fejlinformation som følge af be-

svigelser kan forekomme, uagtet hvad revisor tidligere har erfaret i virksomheden, og selvom le-

delsen udviser ærlighed og integritet (ISA 240, 2016, s. 7). Omstændigheder kan potentielt have 

ændret sig, hvorfor revisor ikke blot kan stole på, hidtidige erfaringer med den specifikke virksom-

hed. Hvis der identificeres forhold under revisionen som indikerer, at et dokument kan være 

uægte eller vilkår er blevet ændret, skal revisor foretage yderligere undersøgelse heraf. En 
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undersøgelse kan eksempelvis ske ved forespørgsler til den daglige eller den øverste ledelse, og 

revisor skal have øje for om svarerne er konsistente. 

2.1.4.1.2 Offentlighedens tillidsrepræsentant 

Revisor skal under varetagelsen af sit erhverv og i forbindelse med specifikke opgaver påtage sig 

rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant efter revisorlovens bestemmelser. Begrebet offent-

lighedens tillidsrepræsentant blev indført i revisorloven i 1994, hvor fokus skulle rettes på uaf-

hængigheden og man forsøgte at øge tilliden til revisors arbejde (Warming-Rasmussen, 2002, s. 

227). Introduktionen af begrebet har givet anledning til flere debatter omhandlende hvad der for-

stås med offentlighedens tillidsrepræsentant. I det følgende afsnit vil begrebet offentlighedens til-

lidsrepræsentant blive gennemgået og der vil være kort præsentation af de forskellige opfattelser, 

som begrebet har givet anledning til. 

Offentlighedens tillidsrepræsentant er nævnt i revisorlovens §16, stk. 1, 1. pkt., hvoraf det frem-

går, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter §1, stk. 2 

(Revisorloven, 2021). Opgaver efter §1, stk. 2 er revisionspåtegninger på regnskaber og andre er-

klæringer med sikkerhed, hvilket fremgår af ordlyden i revisorloven. Begrebet offentlighedens til-

lidsrepræsentant fremgår endvidere også af §1 i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæ-

ringer. Revisor skal dermed agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, når de udfører revision 

af et årsregnskab. Årsregnskabet er et af de vigtigste beslutningsgrundlag for en virksomheds inte-

ressenter, hvor nogle af interessenterne er virksomhedens ejere, långivere, ledelse og offentlige 

myndigheder (Warming-Rasmussen, 2002, s. 227). Forskellige interessenter kan have forskellige 

interesser i årsregnskabet, og troværdigheden til årsregnskabet vil som udgangspunkt være lavere, 

eftersom årsregnskabet skal udarbejdes af virksomhedsledelsen. Af denne årsag er der indført re-

visionspligt for selskaber jf. årsregnskabslovens §135. Tanken bag revisionen er, at troværdighe-

den skal være større efter en revision, såfremt regnskabsbrugerne har tillid til revisorer og revisi-

onsprocessen (Warming-Rasmussen, 2002, s. 227). I forbindelse med lovforslaget i 1994 blev der 

angivet bemærkninger omkring, hvis hensyn revisor skulle varetage i sit arbejde som offentlighe-

dens tillidsrepræsentant. Her fremgik det at revisor skal varetage hensynet til virksomhedens om-

verden herunder eksempelvis myndigheder, medarbejdere, kreditorer og investorer (Warming-

Rasmussen, 2002, s. 228). Selvom revisor er udpeget af virksomheden, er det nødvendigt at 
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varetage offentlighedens interesser, hvilket i nogle tilfælde kan øge kompleksiteten i revisors ar-

bejde og hensyntagen. De forskellige interessenter i en virksomheds omverden kan have forskel-

lige interesser, så revisor kan havne i situationer hvor man skal tilgodese interessenter med mod-

satrettede interesser.  

Der har været flere forskellige perspektiver på, hvad revisors rolle specifikt er som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Tidligere undersøgelser har vist, at nogle brugergrupper anser revisor som 

”virksomhedens mand”, hvor andre brugergrupper anser revisor som en ”statslig vagthund” 

(Warming-Rasmussen, 2002, s. 232). Den uklarhed som introduktionen af offentlighedens tillidsre-

præsentant har medført, kan potentielt også påvirke forventningskløften mellem regnskabsbruger 

og revisor. Påvirkningen kommer af, at regnskabsbrugere kan have større forventninger til revisor, 

såfremt regnskabsbruger mener, at revisor skal tilgodese hensynet til den specifikke regnskabsbru-

ger fremfor offentligheden som helhed.  

I de to foregående afsnit er begreberne god revisorskik og offentlighedens tillidsrepræsentant ble-

vet præsenteret. God revisorskik jf. afsnit 2.1.4.1.1 vedrører de skikke og pligter som revisor skal 

overholde under udførelsen af opgaver i forbindelse med revisionen. Offentlighedens tillidsrepræ-

sentant jf. nærværende afsnit vedrører derimod revisors ansvar i revisionsarbejdet, og revisors an-

svar overfor offentligheden. Fælles for begge begreber er, at der ikke er tale om retlige standar-

der, eftersom det ikke er fastlagte retningslinjer for måden hvorpå revisor agerer og revisors ad-

færd under udførsel af opgaver. Fælles for begge begreber er, at de er dynamiske og tilpasses på 

baggrund af udtalelser eller nye interessentgrupper.  

2.1.4.1.3 Væsentlighed 

I afsnit 2.1.4.1 blev begrebet væsentlighed introduceret, som en afgørende parameter for revisor 

under planlægning, udførsel og afrapportering af revisionen. Revisors ansvar i relation til besvigel-

ser er at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

Revisor skal jf. ISA 320 afsnit fem allerede ved planlægningen fastsætte et væsentlighedsniveau, 

som bruges til en samlet vurdering af, om regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation (ISA 

320, 2016, s. 4). For revisorer er der ingen fastsatte regler for hvorledes væsentlighedsniveauet 

skal fastlægges, hvorfor væsentlighedsniveauet fastsættes på baggrund af revisors professionelle 

dømmekraft for den enkelte virksomhed. Væsentlighedsniveauet bruges som en grænse for de 
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fejlinformationer, som revisors er villig til at acceptere, uden at det påvirker det retvisende billede 

af virksomhedens økonomiske stilling. 

Revisor skal løbende vurdere væsentlighedsniveauet for at sikre, at der ikke har været ændrede 

forudsætninger, eller andre faktorer som medfører at væsentlighedsniveauet skal ændres. Under 

udførslen af revisionen benyttes væsentlighedsniveauet til at identificere hvilke områder og regn-

skabsposter, der indeholder de væsentligste risici (ISA 320, 2016, s. 5). På baggrund af væsentlig-

hedskriteriet kan der være bilag og regnskabsposter, som revisor ikke gennemgår i dybden, fordi 

disse er vurderet uvæsentlige for regnskabet. Besvigelser kan sagtens være foregået på uvæsent-

lige regnskabsposter, uden at revisorer har opdaget disse, men det skyldes blot revisors primære 

udgangspunkt i relation til besvigelser. Revisor giver kun høj grad af sikkerhed på, at regnskabet 

ikke indeholder væsentlig fejlinformation, hvorfor et regnskab sagtens kan indeholde fejlinforma-

tion af uvæsentlig størrelse, på trods af revisors blanke påtegning. 

2.1.4.2 Ledelsens ansvar i relation til besvigelser 

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for, hvilket ansvar ledelsen har i relation til besvigelser. 

Som det fremgik af forrige afsnit, har virksomhedens ledelse ansvaret for at udarbejde og aflægge 

årsrapporten i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Efter udarbejdelsen af årsrappor-

ten, skal hvert medlem af ledelsen underskrive ledelsesberetningen, som tilhører årsrapporten. 

Med denne underskrift erklærer ledelsen, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov-

givningen og eventuelle standarders krav, og samlet set giver et retvisende billede af virksomhe-

dens finansielle stilling (Årsregnskabsloven, 2019, s. §9). Det fremgår dermed direkte af årsregn-

skabsloven, at ledelsen har det primære ansvar for at udarbejde årsrapporten. Det er således le-

delsen, der har det primære ansvar for at identificere og forebygge besvigelser, eftersom ledelsen, 

med sin underskrift i ledelsesberetningen, erklærer at årsrapporten giver et retvisende billede. I 

ISA 240 afsnit fire er ledelsens ansvar i relation til besvigelser defineret som følger: 

”Det primære ansvar for at forebygge og opdage besvigelser ligger både hos virksomhedens øver-

ste og dens daglige ledelse.” (ISA 240, 2016, s. 5) 

Ansvaret ligger hos virksomhederne hvilket skyldes, at de er i stand til at designe og etablere in-

terne kontroller, som er med til at imødekomme de besvigelsesrisici, der måtte være i den 
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specifikke virksomhed. Hvis den daglige ledelse, under opsyn af den øverste ledelse, har et stort 

fokus på at forebygge besvigelser reduceres mulighederne og risikoen for besvigelser også betrag-

teligt.  

Ansvaret hos virksomheden medfører endvidere en forpligtelse til at skabe en organisationskultur 

om ærlighed og etisk adfærd, hvor et aktivt tilsyn fra den øverste ledelse vil styrke kulturen (ISA 

240, 2016, s. 5). Ved at føre et aktivt tilsyn, hvor kulturen kommunikeres ud til medarbejderne, 

kan virksomheden være med til at mindske risikoen og incitamentet for besvigelser. Udover at 

skabe en sund organisationskultur, er den daglige ledelse også ansvarlig for at etablere interne 

kontroller, som skal være i stand til at forebygge og opdage besvigelser. Effektive interne kontrol-

ler benyttes af revisorer, som revisionsdokumentation. Såfremt revisor har fået en forståelse af 

kontrollerne, kan denne opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på baggrund heraf (ISA 500, 

2016). 

Det kan dog pointeres, at ISA standarderne fungerer som retningslinjer for revisor, og dermed som 

udgangspunkt ikke som en rettesnor for virksomhederne. Ledelsen er ikke forpligtede til at følge 

ISA standarderne, men i dette tilfælde er der en sammenhæng mellem ISA 240 og den danske sel-

skabslov. Af selskabslovens §115 fremgår en rækker opgaver, som den øverste ledelse skal påse. 

Nogle af opgaverne omhandler hvorvidt bogføringen og regnskabsaflæggelse sker på en tilfreds-

stillende måde, om der er etableret fornødne procedurer, interne kontroller og om selskabets ka-

pitalberedskab er forsvarligt (Selskabsloven, 2019). For den daglige ledelse gælder det jf. selskabs-

lovens §118, stk. 1 at: ”Direktionen skal sikre, at kapitalselskabets bogføring sker under iagttagelse 

af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.” 

(Selskabsloven, 2019). Yderligere uddybes i selskabslovens §118, stk. 2, at direktionen skal sikre at 

selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt. Der opleves således en sammenhæng mel-

lem selskabsloven og ISA 240, da begge fastslår at ledelsen har ansvaret for regnskabsudarbejdel-

sen og dermed også for at opdage og forebygge besvigelser.  

Et af de føromtalte værktøjer som ledelsen kan benytte sig af for at mindske risikoen for besvigel-

ser, er etablering interne kontroller. Interne kontroller skal grundlæggende være med til at sikre, 

at der ikke opstår væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. En virksomhed kan bestå af 

en række forskellige risikofaktorer, hvorfor det er nødvendigt for virksomheden at opnå kontrol og 
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forståelse over disse. En måde at opbygge sine interne kontroller er ved at anvende begrebsram-

men COSO. COSO består af fem komponenter, som ledelsen bør italesætte, og kan hjælpe ledel-

sen med at etablere effektive kontroller (Eilifsen, Messier Jr., Glover, & Prawitt, 2014, s. 178). De 

fem komponenter i COSO er: Kontrolmiljø, risikovurdering, kontrolaktiviteter, information og kom-

munikation og afslutningsvis overvågning (Eilifsen, Messier Jr., Glover, & Prawitt, 2014, s. 177). 

Flere af komponenterne relaterer sig til hinanden, hvorfor blot en manglende komponent kan 

være afgørende for, om virksomhedens kontroller kan anses som effektive. Såfremt den daglige og 

øverste ledelse ikke har etableret et kontrolmiljø med fokus på interne kontroller, er der forment-

ligt heller ikke fokus på en risikovurderingsproces samt kontrolaktiviteter, som skal imødekomme 

identificerede risici.  Ledelsen skal være i stand til at kommunikere politikker og procedurer for at 

opdage fejl, og slutteligt være i stand til at føre en effektiv overvågning og løbende af de etable-

rede kontroller (Eilifsen, Messier Jr., Glover, & Prawitt, 2014, s. 180-185).    

På baggrund af ovenstående gennemgang af ledelsens ansvar i relation til besvigelser kan det sam-

menfattes, at det primære ansvar for at forebygge og opdage besvigelser påhviler virksomhedens 

ledelse. Den daglige ledelse skal sørge for at have etableret tilstrækkelige kontroller for at imøde-

komme besvigelsesrisici, hvor den øverste ledelse skal sørge for at føre et aktivt tilsyn med den 

daglige ledelses arbejde. 

2.1.5 Delkonklusion 

Formålet med afsnit 2.1 var at besvare underspørgsmålet: Hvad er en besvigelse og hvordan regu-

leres besvigelser. Det blev klarlagt, at en besvigelse er en bevidst handling, som er udført af en el-

ler flere personer ved anvendelse af vildledning opnår en uberettiget eller ulovlig fordel. Besvigel-

ser er opdelt i de to typer: Regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. Reguleringen af revisors 

og ledelsens ansvar i relation til besvigelser fremgår af ISA 240. ISA 240 fastslår, at virksomhedens 

ledelse har det primære ansvar for at forebygge og opdage besvigelser. Revisors ansvar er der-

imod at opnå høj grad af sikkerhed for at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation 

som følge af besvigelser. Dette gøres blandt andet ved anvendelse af god revisorskik og overhol-

delse af hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant gennem hele revisionsprocessen. 
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2.2 Forventningskløft  

Begrebet forventningskløft behandles og introduceres i følgende afsnit. Her vil der blive redegjort 

for tidligere research og definition af forventningskløft, for at gennemgå forventningskløften i en 

historisk sammenhæng. Forventningskløften vil blive præsenteret i en illustrativ form, som tager 

udgangspunkt i den oprindelige model fra Brenda Porter. Afsnittet anvendes til besvarelse af un-

derspørgsmålet Hvad forstås ved forventningskløften? 

2.2.1 Carl D. Liggio 

Forventningskløften mellem revisorer og regnskabsbrugere er efterhånden blevet et velkendt fæ-

nomen. Den første til at forsøge at definere denne forventningskløft er Carl D. Liggio, som gjorde 

det allerede i 1974. Der er efterfølgende kommet flere forskellige bud og vinkler på forventnings-

kløften. Carl D. Liggio’s definition af forventningskløften lyder som følger: 

”the ’expectation gap,’ a factor of the levels of expected performance as envisioned both by the in-

dependent accountant and by the user of financial statements” (Liggio, 1974, s. 23). 

Carl D. Liggio rammer med sin definition relativt bredt, men kommer dog ind på, at der ses en for-

skel mellem hvad regnskabsbruger forventer af revisor og hvad revisor faktisk leverer. Forventnin-

gen skabes nemlig på baggrund af både revisoren og regnskabsbrugeren. Carl D. Liggio kommer 

desuden med pointen, at byrden ikke blot ligger på regnskabsbrugerens manglende viden angå-

ende revisors arbejde og hvilken sikkerhed der pålægges dette. Der ligger ligeledes et ansvar på 

revisors skuldre, da revisionsprofessionen helt tilbage i 1930’erne var med til at pålægge revisors 

underskrift på et regnskab samme værdi som et ”certifikat”, fungerende som et kvalitetsstempel 

(Liggio, 1974, s. 24). 

2.2.2 Brenda Porter 

Brenda Porter, herefter kaldt Porter, udgav i 1993 en videnskabelig artikel om forventningskløften 

ved revision. Denne blev baseret på en spørgeskemaundersøgelse udført i 1989 (Porter, 1993, s. 

49).  

Porter anerkender Carl D. Liggio som en af de første til at bruge udtrykket ”expectation gap”. Dog 

konstaterer Porter at Carl D. Liggio’s definition af forventningskløften er for smal, da denne kun 

tager højde for den forventede udførelse af revisor, og ikke den krævede udførelse. Porter 
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vurderer at det der giver en forventningskløft, er forskellen mellem samfundets forventninger til 

revisor og hvad samfundet oplever det modtager fra revisor. Porter definerer derfor forventning-

skløften således: 

”The gap between society’s expectations of auditors and auditors’ performance, as perceived by 

society” (Porter, 1993, s. 50) 

Ud fra Porters definition kan forventningskløften opdeles i to underlæggende komponenter: 

1. En forventningskløft mellem de pligter som med rimelighed kan forventes af revisor og 

hvad revisor faktisk præsterer. Denne forventningskløft kaldes præstationskløften, og Por-

ter opdeler denne i yderligere to dele: 

a. En forventningskløft mellem revisors eksisterende pligter, og de opgaver revisor 

faktisk udfører. Denne kløft defineres som mangelfuld ydelse.  

b. En forventningskløft mellem de opgaver, der forventes med rimelighed at blive 

håndteret af revisor og revisors faktiske opgaver defineret af love og standarder. 

Denne kløft kan defineres som mangelfulde standarder. 

2. En forventningskløft mellem samfundets forventninger til revisors arbejde og hvad samfun-

det med rimelighed kan forvente udført af revisor. Denne kløft kaldes rimelighedskløften.  

Illustration af Porters’ forventningskløft fremgår i figur 3 herunder: 

Figur 3 – Forventnings/Præstationskløften  

 

Kilde: (Porter, 1993, s. 50) Egen tilvirkning 
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Ovenstående viser at Porter, modsat Carl D. Liggio, inddrager lovgivningen som en faktor i forvent-

ningskløften. Porter har lavet en todeling af forventningskløften, så der dels tages højde for revi-

sors faktiske ydelser, og dels om samfundets forventninger er rimelige.  

Undersøgelsen i Porters videnskabelige artikel benytter et spørgeskema, hvor målgruppen skal re-

degøre for hvorledes de ser 30 forskellige revisionshandlinger, som værende obligatoriske for revi-

sor samt hvor godt de vurderer revisor udfører denne revisionshandling. Respondenterne i spørge-

skemaundersøgelsen er revisorer, virksomheder som revideres, regnskabsbrugere og samfundet. 

Målgruppen er udspecificeret nedenfor: 

Tabel 1 – Porters målgruppe for undersøgelsen 

Målgruppe Stilling 
Revisorer Ansatte i et revisionshus 
Virksomheder Den øverste og daglige ledelse 

Regnskabsbrugere 
Finansanalytikere, børsmæglere, investorer, bank-
rådgivere og revisorstudererende 

Samfundet 
Gennerelle samfund, advokater, bankbestyrere og 
finansjournalister 

Kilde: (Porter, 1993, s. 52) Egen tilvirkning 

Porter har i sin analyse konkluderet, hvorvidt forventningerne er rimelige eller ej, ved at udføre en 

cost-benefit-analyse. Undersøgelsen viser, at der for hver af de fem målgrupper forekommer for-

kerte forventninger til revisors arbejde. Ud af de 30 revisionshandlinger kan blot 18 anses som væ-

rende retfærdige at forvente af revisor, da disse ikke fejler i cost-benefit-analysen (Porter, 1993, s. 

62). Undersøgelsen viser at 60 pct. af samfundet har lille eller ingen viden om revisors opgaver, 

hvilket i den grad påvirker forventningskløften (Porter, 1993, s. 53). 

Mere end 20 pct. af målgruppen, eksklusiv revisorerne, vurderer at der er 28 ud af de 30 handlin-

ger, som revisor retfærdigvis kan forventes at udføre. Målgruppen vurderer hermed, at det kan 

forventes at revisor udfører ti revisionshandlinger mere end hvad der faktisk er blevet vurderet 

retfærdigt at kræve af revisor. Disse ti yderligere revisionshandlinger bidrager til forventningskløf-

ten (Porter, 1993, s. 63).  

Porter konkluderer slutteligt, at der blot er 5 ud af de 30 revisionshandlinger, som ikke bidrager til 

forventningskløften, da disse fem handlinger er valgt af alle målgrupper som forventelige krav til 
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revisors arbejde. Dette inkluderede blandt andet at sikre årsregnskabet er retvisende for virksom-

hedens økonomiske situation, at sikre det reviderede selskab overholder lovgivningen og at op-

fange forvrængning af finansielle informationer. Dette medfører at 25 ud af de 30 revisionshand-

linger skaber en forventningskløft. Porter vurderer at syv revisionshandlinger skaber præstations-

kløften for mangelfulde ydelser, otte revisionshandlinger skaber præstationskløften for mangel-

fulde standarder mens de resterende ti revisionshandlinger skaber rimelighedskløften (Porter, 

1993, s. 64-66). 

Porter konkluderer således, at hvis der opleves en forventningskløft mellem samfundets forvent-

ninger til revisors udførelse af revisionen, så skal denne forventningskløft identificeres og analyse-

res, så der kan tilkendegives om det er en underliggende præstationskløft og/eller rimeligheds-

kløft, som skaber denne forventningskløft. Når denne identificering har fundet sted, kan efterføl-

gende formindskende handlinger for forventningskløften foretages (Porter, 1993, s. 66). Skyldes 

forventningskløften urimelige forventninger, kan denne formindskes ved benyttelse af bedre kom-

munikation vedrørende revisors opgaver ifølge lovgivningen, hvilket bør formindske samfundets 

forventninger. Er forventningskløften grundet mangelfulde standarder, kan denne formindskes 

ved at ændre i den eksisterende lovgivning, hvorefter samfundets forventninger er tættere på op-

fyldelse. Hvis forventningskløften skyldes mangelfulde ydelser, skal revisor forsikre sig, at de nu-

værende lovpligtige opgaver udføres tilstrækkeligt (Porter, 1993, s. 66). 

2.2.3 Bent Warming-Rasmussen 

Bent Warming-Rasmussen, herefter Warming-Rasmussen, var en af de første danskere til at fore-

tage en undersøgelse af forventningskløften i Danmark. Motivationen for at undersøge forvent-

ningskløften i Danmark bestod blandt andet i daværende undersøgelser omhandlende, at der var 

sket et fald i tilliden til revisorer og revisorers regnskabspåtegninger, og at det danske samfund 

grundlæggende var blevet mere kritiske overfor revisorer (Warming-Rasmussen, 1990, s. 5). Un-

dersøgelsen bestod i kvalitative interviews og kvantitative spørgeskemaer til den udvalgte bruger-

gruppe. Brugergrupperne består af fire målgrupper: Statsautoriserede revisorer, direktører, aktio-

nærer og arbejdsmarkedsjournalister (Warming-Rasmussen, 1990, s. 127).  

Det grundlæggende fokus i undersøgelsen var på brugergruppernes tillid til revisorer og hvordan 
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denne tillid opbygges. Warming-Rasmussen har udarbejdet en model, der skitserer tillidsproces-

sen, og modellen fremgår af nedenstående figur 4. 

Figur 4 – Tillidsprocessen 

 

Kilde: (Warming-Rasmussen, 1990, s. 46) Egen tilvirkning 

Modellen anskuer tilliden som en iterativ proces, hvor brugerne af revisionsydelsen har positive 

forventninger til revisionsydelsen og på baggrund af aktuelle oplevelser ajourfører disse forvent-

ninger, hvorefter processen starter igen. Samfundets forventninger tager udgangspunkt i deres 

erfaringsgrundlag og opfattelse af normsæt, som tilsammen udgør de positive forventninger. For-

ventningerne ændres i takt med at brugerne evaluerer aktuelle oplevelser med revisorer, og dan-

ner på baggrund heraf nye forventninger. Årsagen til faldet i tilliden til revisorer må derfor være 

på baggrund af oplevelser, der er vurderet negativt af brugerne, og ikke er i overensstemmelse 

med tidligere erfaringer eller går imod brugernes opfattelse af normerne (Warming-Rasmussen, 

1990, s. 46). Det er ikke muligt for revisorer at fremtvinge tilliden til deres arbejde, da tilliden er et 

resultat af en personlig stillingtagen fra regnskabsbrugerne. Hvis brugere i samfundet ikke har et 

tilstrækkeligt erfaringsgrundlag og en anderledes opfattelse af normsættet, vil dette resultere i en 

større forventningskløft og større mistillid til revisorer. Det omvendte vil ske i de tilfælde hvor bru-

gere har et større erfaringsgrundlag og en realistisk opfattelse af normsættet. (Warming-

Rasmussen, 1990, s. 47-49).  
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I Warming-Rasmussens spørgeskema skulle respondenterne tage stilling til, hvad de mener at den 

statsautoriserede revisors arbejde sikrede. Her identificerede Warming-Rasmussen to områder, 

hvor der eksisterede en forventningskløft. Den første kløft bestod i spørgsmålet om hvorvidt revi-

sorer arbejde sikrede mod underslæb, hvor der var en betydelig kløft mellem revisor og alle bru-

gergrupperne behandlet under et. Den anden kløft bestod primært mellem revisorerne og ar-

bejdsmarkedsjournalisterne om, at revisors arbejde sikrede at virksomheden var finansielt sund 

(Warming-Rasmussen, 1990, s. 137). 

Warming-Rasmussen konkluderer dermed i sin undersøgelse, at der eksisterer en forventnings-

kløft mellem brugergrupperne og revisor i forhold til revisionen af besvigelser i Danmark. 

2.2.4 Sammenkobling af teorier 

Porter og Warming-Rasmussen har hver især opstillet en teori for forventningskløften, men disse 

er dog forskellige på visse punkter. Meningerne er delte mellem hvem der kan mindske forvent-

ningskløften, samt hvorvidt lovgivningen er en faktor for forventningskløften. Porter argumenterer 

således for at forventningskløften kan påvirkes og mindskes af tre grupper: Samfundet, revisor og 

lovgiver. Warming-Rasmussen argumenterer derimod for at forventningskløften ændrer sig løbes-

ende baseret på de erfaringer og normer, som brugerne har, samt disses oplevelser med revisors 

revisionsfunktion. Warming-Rasmussen konkluderer således, at revisor spiller en rolle i forvent-

ningskløftens formindskelse, men han tager ikke hensyn til hvorvidt lovgivningen spiller en rolle.  

Porters teori anvendes i afhandlingen til at definere forventningskløften. Ligeledes benyttes Por-

ters teori til at identificere hvilken underliggende del af forventningskløften, som er aktuel i rela-

tion til afhandlingens undersøgelse, og hvorledes kløften kan formindskes i de enkelte tilfælde. 

Porters teori anvendes derfor til at belyse hver problemstillings relation til forventningskløften og 

de underlæggende faktorer, der fremgår af figur 3.   

Warming-Rasmussens teori benyttes til at se hvorledes erfaringsgrundlag og normsæt hos respon-

dentgrupperne medfører mere realistiske forventninger til revisor. Ved gennemgang af spørgeske-

maet analyseres forskelle i respondentgruppernes svar, for at klarlægge forskellige forventninger 

baseret på varierende erfaringsgrundlag. 

 



Aarhus Universitet  Søren Stenum 
Kandidatspeciale 2021  Victor Petersen 

Side 37 af 104 
 

2.2.5 Delkonklusion 

Dette afsnit bestod af en redegørelse af begrebet forventningskløft til besvarelse af underspørgs-

målet: Hvad forstås ved en forventningskløft? Med udgangspunkt i Porter (1993) forstås forvent-

ningskløften, som kløften mellem samfundets forventninger til revisors arbejde og samfundets op-

fattelse revisors arbejdsindsats. Forventningskløften opdeles i to underlæggende kløfter: Præstati-

onskløften og rimelighedskløften. Præstationskløften opstår i de tilfælde, hvor revisors arbejdsind-

sats er utilstrækkelig eller hvis standarderne er mangelfulde. Rimelighedskløften opstår i de til-

fælde, hvor samfundet har urimelige forventninger til revisors arbejde. Porters teori anvendes i 

afhandlingen til at definere forventningskløften. 

Forventningskløften på baggrund af Warming-Rasmussen (1990) forstås ved de tilfælde, hvor sam-

fundets ajourførte forventninger medfører urealistiske eller urimelige forventninger til revisors ar-

bejde på baggrund af samfundets erfaringsgrundlag, normsæt og aktuelle oplevelser med revisor.  

2.3 Dataanalyse 

Det følgende afsnit indeholder en kort redegørelse af dataanalyse, hvor begrebet introduceres 

sammen med fordele og ulemper fra litteraturen. Dataanalyse eller ”data analytics” er et værktøj, 

som kan benyttes til at validere og analysere store datamængder. Afsnittet anvendes til besvarelse 

af underspørgsmålet: ”Hvordan defineres dataanalyse?”. Der findes forskellige definitioner af hvad 

der forstås med dataanalyse i en revisionskontekst, og til brug for denne afhandling benyttes ne-

denstående definition: 

“Audit data analytics involves the analysis of complete sets of data to identify anomalies and 

trends for further investigation, as well as to provide audit evidence. This process usually involves 

an analysis of entire populations of data, rather than the much more common audit approach of 

only examining a small sample of the data.” (Bragg, 2021) 

Værktøjerne giver revisor mulighed for i større grad at teste en større del af populationen, og i 

nogle tilfælde teste den fuldstændige population, hvorimod traditionelle substanshandlinger tidli-

gere blandt andet har omfattet stikprøvevis detailtest på populationen. Muligheden for at teste 

den fuldstændige population er en af de største fordele ved dataanalyse, fordi revisor under ud-

førslen af sit arbejde tester flere bilag samtidig med at gennemgangen kan være omkostningsef-

fektiv (Tysiac, 2020). Dataanalyse er dog et værktøj, som kan være krævende at anvende i 



Aarhus Universitet  Søren Stenum 
Kandidatspeciale 2021  Victor Petersen 

Side 38 af 104 
 

revisionen af en virksomhed, eftersom dataanalyseværktøjerne skal tilpasses den specifikke virk-

somhed, hvilket både er tids- og ressourcekrævende. Dataanalyse er derfor potentielt ikke om-

kostningseffektivt fra dag et, men derimod en dynamisk proces, som bliver mere effektiv jo læn-

gere tid værktøjet har været brugt i den specifikke kontekst (Tysiac, 2020).  

For at udføre en effektiv revision skal der være en fyldestgørende planlægning med identifikation 

af risici og planlægning af handlinger for at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis og forståelse af virk-

somheden (Christensen, 2009). Det er muligt at inddrage dataanalyse allerede i planlægningen, 

som et værktøj der kan hjælpe med at identificere risici, og dermed hjælpe med at opnå eller op-

datere forståelsen af virksomheden. Ved at få adgang til større datamængder kan data kombine-

res og give yderligere indsigt i virksomhederne (Bragg, 2021). Muligheden med indsigten i virksom-

heden er at lave en mere risikorettet revision, på baggrund af de indledende analyser i planlæg-

ningen. 

Det er dermed muligt at inddrage dataanalyse i alle faser af revisionen, eftersom dataanalyse vil 

være en naturlig del af udførslen, samtidig med at diverse output og resultater fra analyserne kan 

benyttes i rapporteringen af revisionen til virksomhedens ledelse. Dataanalyse er grundlæggende 

et resultat af en øget digitalisering hos kunderne og hos revisionshusene. Kompleksiteten i data-

mængderne øges i takt med, at der løbende udvikles på informationssystemer og nye teknologier. 

En risiko ved dataanalyse er, at der kan opleves begrænsninger ved for lav datakvalitet, hvor for-

materne er forkerte eller der ikke er mulighed for at lave fuldstændige dataudtræk til brug for ana-

lyserne (Bragg, 2021). 

2.4 Delkonklusion – Teori  

Ved gennemgang af teorien blev det klarlagt, at ISA 240 regulerer revisionen af besvigelser, herun-

der ledelsens- og revisors ansvar i relation til besvigelser. En besvigelse er når en eller flere perso-

ner udfører en bevidst handling for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel ved at anvende vild-

ledning. Personerne kan både være medarbejdere, ledelsen eller udefrakommende tredjepart. Det 

primære ansvar jf. ISA 240 pålægges ledelsen ved forebyggelse og identificering af besvigelser. Re-

visors ansvar er derimod at give høj grad af sikkerhed for at regnskabet ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser. Derudover blev regnskabsmanipulation og misbrug af ak-

tiver identificeret som de to besvigelsestyper. 
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Forventningskløften anses som værende forskellen mellem revisors og samfundets forventninger 

til revisors pligter og arbejdsindsats. Kløften er blevet hyppigt undersøgt i tidligere litteratur, her-

iblandt af Porter og Warming-Rasmussen. Porter fandt i sin undersøgelse, at kløften kan opdeles i 

en præstations- og rimelighedskløft, hvorimod Warming-Rasmussen mener forventningskløften 

opstår på baggrund af erfaringsgrundlaget for samfundet.  

Slutteligt blev dataanalyse defineret til at være et analyseværktøj, som revisorer kan anvende til at 

analysere komplette datasæt for at identificere uregelmæssigheder og sammenhænge. Dataana-

lyse muliggør undersøgelse af en større del af populationen, hvor den traditionelle tilgang ofte be-

står i at undersøge en mindre stikprøve af den samlede population. 
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3. Empiri 

I det følgende afsnit redegøres for overvejelserne i forbindelse med dataindsamlingen, eftersom 

data udgør grundlaget for den analytiske del af afhandlingen. Herudover vil værktøjerne til brug 

for dataindsamlingen blive præsenteret, samt hvordan data er blevet indsamlet. 

3.1 Spørgeskema 

3.1.1 Design af spørgeskema 

Som det fremgår i afsnit 1.3.4.2, består den primære data i afhandlingen blandt andet af kvantita-

tive data i form af et spørgeskema. Spørgeskemaet er en digital undersøgelse, da denne besidder 

en række fordele kontra de mere traditionelle spørgeskemateknikker, såsom postomdelte spørge-

skemaer. En onlinespørgeskemaundersøgelse er både billigere og hurtigere, da spørgeskemaet al-

lerede ved færdiggørelse af konstruktionen er tilgængeligt for respondenterne. Respondenternes 

svar er ligeledes tilgængelige, så snart disse er indtastet. Vigtigst er at analyseprocessen kan påbe-

gyndes, så snart nogle af besvarelserne er færdiggjort, og denne proces er gjort betydelig mindre 

tidskrævende end ved traditionelle metoder (Andersen, 2019, s. 202). 

Spørgeskemaet er opstillet ved at benytte SurveyXact, et online spørgeskemaprogram. Som stude-

rende på Aarhus Universitet er der givet en komplet adgang til programmet med fuld rådighed 

over alle programmets funktioner.  

I SurveyXact har der været mulighed for at lave aktiveringer, så der kan stilles særskilte spørgsmål 

til specifikke fagområder. Dette er fordelagtigt, da det ønskes at tilpasse spørgeskemaet alt af-

hængigt af hvilket fagområde respondenten tilhører. Aktiveringerne har muliggjort at responden-

ten, afhængigt af tidligere svar, kan komme igennem spørgeskemaet ad forskellige stier. Dette gør 

at hver respondent kun får stillet spørgsmål relateret til sit valgte fagområde. 

Inden udsendelsen af spørgeskemaet er der udvalgt to testpersoner til at gennemgå spørgeske-

maet for eventuelle uklare spørgsmålsformuleringer eller andre ændringer. Der er udvalgt testper-

soner for at sikre mod vage spørgsmålsformuleringer eller fejl, og dermed sikre en tilstrækkelig 

kvalitet af spørgeskemaet inden udsendelse (Andersen, 2019, s. 209). De udvalgte testpersoner er 

begge indenfor spørgeskemaets respondentgrupper, da den ene er revisor og den anden er øko-

nomichef i en privat virksomhed i regnskabsklasse C-stor. Optimalt set skulle spørgeskemaet 
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testes på alle respondentgrupper, men dette har ikke været muligt. Fælles for begge testpersoner 

er, at de vurderede spørgeskemaet let forståeligt og ikke tog længere tid end de angivne 5 minut-

ter.  

3.1.2 Opbygning af spørgeskema 

Respondenterne bliver på spørgeskemaets forside mødt af en kort præsentation af undersøgelsen, 

den estimerede varighed for at gennemførsel og en præcisering af at besvarelsen af spørgeske-

maet er anonymiseret. Spørgeskemaet er opbygget på en sådan måde, at respondenterne starter 

med at svare på nemme og enkle spørgsmål, før spørgeskemaet dykker yderligere ned i emnerne. 

De indledende spørgsmål er baggrundsspørgsmål, hvor respondenten svarer på generelle spørgs-

mål om sig selv. Dette vedrører spørgsmål 1-8. I litteraturen er det diskuteret, hvorvidt denne 

spørgsmålstype skal være først eller sidst i et spørgeskema (Andersen, 2019, s. 208). I dette til-

fælde er spørgsmålene lagt først, fordi besvarelsen af disse spørgsmål er med til at påvirke hvilke 

spørgsmål respondenten bliver mødt af senere i spørgeskemaet. Opbygningen er lavet således for 

at respondenterne ikke skal miste interessen med det samme (Andersen, 2019, s. 208). Spørgsmål 

9-16 omhandler besvigelser, hvor definitionen af besvigelser fra ISA 240 afsnit 11 er indsat for at 

hjælpe respondenterne med at sikre en korrekt forståelse af hvad der menes med besvigelser. 

Spørgsmål 17-23 omhandler dataanalyse, som indledes med en kort introduktion til hvad der skal 

forstås med dataanalyse, og et kort eksempel på en forsimplet dataanalyse. 

Ved gennemførelsen af spørgeskemaet møder respondenterne tre typer svarkategorier: Dikotomi, 

intervalsvar og skalasvar (Andersen, 2019, s. 114). Disse tre svarkategorier vil kort blive gennem-

gået nedenfor. Ved udarbejdelsen af svarkategorierne, har det hele tiden været i fokus, at disse 

skulle komme på en logisk måde og være forenelig med det tilhørende spørgsmål.  

Spørgsmål hvor respondenten blot har to udelukkende svarmuligheder, dette er kaldet dikotomi, 

er benyttet i spørgeskemaet for at få et klart og nuanceret billede på svarene (Harboe & Thomas, 

2018, s. 122). Denne slags spørgsmål deler svarene klart ud i to dele, og er i spørgeskemaet præ-

senteret med svarmulighederne Ja eller Nej.  

I spørgeskemaet er der benyttet sig af svarmuligheder med interval, dette er kaldet intervalsvar, 

hvilket kommer til udtryk når respondenten skal angive sit erfaringsgrundlag. Denne svarmulighed 
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anvendes således respondenten ikke rammes af en ualmindelig mængde svarmuligheder, hvilket 

kan virke både forvirrende og uprofessionelt for respondenten (Andersen, 2019, s. 114). 

Slutteligt er der i spørgeskemaet anvendt skalasvar, hvilket indebærer at respondentens svar pla-

ceres indenfor en skala, som i dette tilfælde går fra Helt enig til Helt uenig. Der er dog placeret 

yderligere tre svarmuligheder indenfor de yderste svarmuligheder, så svarmulighederne går fra 

Helt enig, Overvejende enig, Neutral, Overvejende uenig og Helt uenig. Det er for spørgeskemaet 

valgt en Neutral svarmulighed, hvilket medfører en logisk og udtømmende løsning for besvarelsen 

af respondenten. Der er således en svarmulighed for enhver situation, hvilket ikke efterlader re-

spondenten tvivlsom i svarøjeblikket, hvilket øger reliabiliteten.  

3.1.3 Validitet og reliabilitet 

Følgende afsnit vil indeholde en kort beskrivelse af begreberne validitet og reliabilitet, samt en 

skitsering af hvilke handlinger og tiltag, der er foretaget for at sikre validitet og reliabilitet i selve 

afhandlingen. 

Ved udarbejdelse af afhandlingen er der fokus på validitet, som vedrører gyldighed og relevans. 

Gyldigheden viser sig som sammenhængen mellem den opstillede problemformulering, valget af 

metode, indsamlingen og analysen af data samt konklusionen. Der er anlagt en kritisk vinkel til de 

opstillede spørgsmål i spørgeskemaet, da det kun er relevante svar, som bør benyttes for afhand-

lingen. Dette resulterede i muligheden for frasortering af respondenter, som blandt andet ikke be-

fandt sig i regnskabsklasse C eller D, samt respondenterne der havde besvaret spørgsmålet ”Valg 

af fagområde” med Andet. Derudover er der i analysen blevet frasorteret enkelte spørgsmål fra 

spørgeskemaet, da de efterfølgende blev vurderet ikke at være relevante for afhandlingens pro-

blemstilling. De frasorterede spørgsmål er spørgsmål 3, 5, 20 og 23. 

For at opnå en høj grad af definitionsvaliditet, er der i spørgeskemaet blevet indsat definitioner af 

besvigelse og dataanalyse, jf. afsnit 3.1.1. Dette giver respondenterne samme ståsted ved stilling-

tagen til svar af de efterfølgende spørgsmål (Andersen, 2019, s. 115).  

Undersøgelsens indsamlede data skal være så præcist og sikkert som muligt, og dette kaldes for 

reliabilitet. Reliabiliteten skal være med til at sikre, at resultaterne ikke er påvirket af tilfældighe-

der, hvilket kan ske i de tilfælde hvor et spørgeskema muliggør problematiske registreringer blandt 
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andet i form af ensartede svarmuligheder (Andersen, 2019, s. 116). Problematiske registreringer 

opstår i de tilfælde, hvor svarmulighederne til et spørgsmål overlapper hinanden og hvor en re-

spondent har mulighed for at vælge flere svar til det specifikke spørgsmål.  Opbygningen af spør-

geskemaet som gennemgået i afsnit 3.1.2 er foretaget på en sådan måde, hvor svarmulighederne 

er klare, og ikke giver anledning til fortolkninger hos respondenterne for at øge reliabiliteten.  

3.1.4 Respondentudvælgelse 

Inden udsendelse af spørgeskemaet er det nødvendigt at foretage en tilstrækkelig afgrænsning af, 

hvilke brugergrupper som spørgeskemaet skal sendes ud til. I afsnit 1.2 er regnskabsbrugerne til 

brug for undersøgelsen defineret: 

• Revisorer 

• Private virksomheder 

• Offentlige virksomheder 

• Offentlige tilsynsmyndigheder 

Disse brugergrupper er således udvalgt som respondentgrupper til undersøgelsen, og tilgangen til 

de enkelte brugergrupper vil blive gennemgået i de kommende afsnit. Sammenligneligt fremgår 

Porters brugergrupper af tabel 1, hvor det ses at brugergrupperne ikke er identiske, da Porter også 

benytter det generelle samfund som brugergruppe.  

3.1.4.1 Revisorer 

Revisorerne til brug for undersøgelsen er afgrænset til revisorer i Big Four revisionsselskaber, ef-

tersom disse revisionsselskaber har flest kunder i regnskabsklasse C og D, og vurderes endvidere 

at have størst kendskab og ressourcer til dataanalyse. Spørgeskemaet er blevet udsendt til de revi-

sionshuse, hvor vi begge har kontakter. Derudover er flere forskellige relevante respondenter fra 

de resterende to Big Four selskaber kontaktet på LinkedIn med en forespørgsel om at deltage i 

spørgeskemaundersøgelsen. Det er ikke alle personer som vendte tilbage på vores henvendelse, 

hvorimod andre har givet en positiv tilbagemelding om, at de har gennemgået spørgeskemaet.  

I alt er spørgeskemaundersøgelsen blevet sendt direkte ud til 357 revisorer internt, samt indirekte 

via opslag på LinkedIn. LinkedIn blev valgt som distributionskanal af spørgeskemaet fremfor 
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eksempelvis Facebook, da platformen primært henvender sig til målgruppen for undersøgelsen og 

netværket muliggør søgning af personer baseret på fagområde. 

3.1.4.2 Private virksomheder 

De private virksomheder er afgrænset til at være medarbejdere i en økonomifunktion, såsom 

regnskabschef, controller eller bogholder, og det øverste ledelsesorgan, såsom direktører eller be-

styrelsesmedlemmer.  

Den generelle tilgang til spørgeskemaet har været, at jo flere respondenter der kommer til at del-

tage i undersøgelsen, des mere repræsentativ vil undersøgelsen blive. Det blev derfor besluttet at 

sende spørgeskemaet uopfordret ud til den afgrænsede gruppe af virksomheder. Målgruppen blev 

fastsat til at være medarbejdere i økonomifunktioner, samt personer i det øverste ledelsesorgan i 

virksomheder i regnskabsklasse C og D. Regnskabsklasse A blev afskrevet som relevant målgruppe, 

da denne regnskabsklasse som udgangspunkt ikke behøver udarbejde en årsrapport efter den gæl-

dende lov såfremt den ikke skal offentliggøres. Regnskabsklasse B er blevet afskrevet grundet virk-

somhedernes størrelse i forhold til undersøgelsens overordnede problemstilling, og da virksomhe-

der af denne størrelse ikke altid er i offentlighedens søgelys.  

Spørgeskemaer kan udsendes på mange forskellige måder, og for at få kontakt med så mange rele-

vante virksomheder som muligt, er det nødvendigt at finde kontaktoplysninger på virksomheder i 

målgruppen. Til at finde kontaktoplysninger til relevante virksomheder er et værktøj kaldet Bis-

node anvendt, hvortil Aarhus Universitet har en adgang. Bisnode er en onlinedatabase, der inde-

holder detaljeret information om alle virksomheder i Danmark. I denne database kan man filtrere 

på en række forskellige parametre. Til brug for afhandlingens undersøgelse er databasen filtreret 

på baggrund af størrelsesgrænserne til regnskabsklasse C virksomheder og derefter. Søgningen re-

sulterede i 2040 selskaber, som passede på udvælgelseskriterierne. Den samlede population af 

virksomheder er dog blevet tilpasset, eftersom der ved nogle virksomheder ikke var angivet kon-

taktinformation i form af en mailadresse. Derudover blev banker og sparekasser fjernet fra listen 

over virksomheder, eftersom de ikke indgår i afhandlingens målgruppe. Listen over virksomheder 

bestod endvidere af de nøgletal, som var blevet benyttet til at søge virksomhederne frem på. Para-

metrene omsætning, balancesum og antal ansatte er blevet gennemgået for at sikre, at der ikke 

var inkluderet virksomheder, som tilhørte en lavere regnskabsklasse. Antallet af selskaber slutter 
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derfor på 1358, og spørgeskemaet er udsendt til samtlige af disse virksomheder. Størstedelen af 

de erhvervede mailadresser viste sig at være ufuldstændige, og gav derfor en fejlmelding ved af-

sendelse. Nogle af mailadresserne var generelle virksomhedsmails, som tilhører virksomhedens 

reception eller sekretariat, hvor vi anmodede om at dele spørgeskemaet med relevante personer i 

deres organisation. 

Udover udsendelse af spørgeskemaet på baggrund af data fra Bisnode, er spørgeskemaet også ble-

vet udsendt ved at benytte forfatternes private netværk og med opslag på LinkedIn. 

I alt blev der direkte kontaktet 402 private virksomheder. 

3.1.4.3 Offentlige virksomheder 

Offentlige virksomheder er afgrænset til at være medarbejdere i en økonomifunktion, såsom regn-

skabschef, controller eller bogholder, og det øverste ledelsesorgan, såsom direktører eller besty-

relsesmedlemmer. Offentlige virksomheder er af særlig interesse, fordi de på mange parametre 

drives som private virksomheder og den grundlæggende forskel er, at virksomhederne er ejet eller 

bliver domineret af offentlige myndigheder. 

Udvælgelsen af respondenter i denne målgruppe er sket ved brug af vores netværk og ved søgning 

på virksomheder på internettet. Her har det været muligt at finde kontaktoplysninger på medar-

bejdere i relevante funktioner i forskellige offentlige virksomheder. Derudover er respondenter fra 

denne målgruppe i høj grad identificeret ved hjælp af det sociale netværk LinkedIn, hvor det har 

været muligt at skrive direkte til specifikke personer eller organisationer. 

I alt har der været foretaget 72 direkte henvendelser til forskellige organisationer, hvor de hver 

især er blevet opfordret til at dele spørgeskemaundersøgelsen med de relevante afdelinger.  

3.1.4.4 Offentlige tilsynsmyndigheder 

Regnskabsbrugerne til brug for undersøgelsen af de offentlige tilsynsmyndigheder er afgrænset til 

ansatte i Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Offentlige tilsynsmyndigheder blev valgt til afhand-

lingens undersøgelse, fordi de adskiller sig fra de andre brugergrupper. De andre brugergrupper 

arbejder ofte sammen med revisorerne og benytter revisorernes arbejde og konklusioner som be-

slutningsgrundlag. En tilsynsmyndighed fører derimod tilsyn på en række forskellige områder. Til-

synet kan både være af virksomheder, men også af revisorer. 
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Udvælgelsen af respondenter i denne målgruppe er sket på stort set samme måde om de offent-

lige virksomheder. Forfatternes netværk er anvendt til at få kontakter i Skatte- og Erhvervsstyrel-

sen, som var interesserede i at besvare spørgeskemaet. Derudover er der identificeret myndighe-

der ved at foretage en søgning på internettet, hvor spørgeskemaet blandt andet er udsendt til en 

række medarbejdere i Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen. 

I alt er der rettet direkte henvendelse til 63 ansatte i Skatte- og Erhvervsstyrelsen.  

3.1.5 Forløbet af undersøgelsen 

Spørgeskemaet bliver officielt åbnet og sendt ud via e-mail til to Big Four selskaber internt d. 6. 

april, og de resterende respondenter modtager spørgeskemaet imellem d. 6-8 april. Spørgeske-

maet blev lukket d. 23. april, hvilket har givet respondenterne 15 dage at besvare spørgeskemaet i. 

Dette vurderes at være en fornuftig tidsfrist, da det antages at spørgeskemaet enten gennemføres 

eller fralægges ved respondentens modtagelse.  

Det har igennem SurveyXact været muligt at observere antallet af gennemførte og delvis gennem-

førte besvarelser. Dette har muliggjort at se frafaldsprocenten, samt en overordnet gennemførel-

sesprocent, hvilket fremgår af tabel 2 herunder: 

Tabel 2 – Fordeling af respondenter 

Respondentfordeling 
  Adspurgt Påbegyndt Gennemført 

  N % N % N % 
Revisor 357 40% 68 27% 61 26% 
Privat virksomhed 402 45% 121 49% 113 48% 
Offentlig virksomhed 72 8% 33 13% 32 14% 
Tilsynsmyndigheder 63 7% 27 11% 27 12% 
I alt 894 100% 249 100% 233 100% 

 

Som det ses af ovenstående tabel, så var det samlede antal adspurgte respondenter på 894. Antal 

adspurgte beror sig på et estimat, da det ikke er kommet til vores kendskab i hvor stor grad spør-

geskemaet er blevet delt internt i diverse virksomheder. Der var 233 gennemførte besvarelser, 

hvilket kan udregnes til at give en svarrate på 26,06 pct., hvilket vurderes at være tilfredsstillende 

ud fra en forventning på 10-20 pct. som svarprocent. Der er 16 bortfaldne respondenter, svarende 

til et bortfald på 6,87 pct., som har påbegyndt spørgeskemaet, men ikke gennemført det hele, 
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hvorfor disse er blevet filtreret fra data som anvendes senere. Den lave bortfaldsprocent er til-

fredsstillende og fungerer som en bekræftelse af, at spørgeskemaet har levet op til forventningen 

om at være kortfattet, præcist formuleret, samt ikke for tidskrævende.  

Slutteligt kan det noteres, at det ikke vides præcist hvor stor en effekt opslaget på LinkedIn har 

haft, da denne kan have været påvirket af en såkaldt netværkseffekt, hvor modtagerne har videre-

delt spørgeskemaet (Andersen, 2019, s. 203). Opslagene har ved spørgeskemaets afslutning nået 

en samlet eksponering på 1958 visninger.  

3.2 Interviews 

Afhandlingens primære data består ligeledes af interviews, som det fremgår af afsnit 1.3.4.1. Ved 

anvendelse af interviews i afhandlingen behandles disse kritisk, for at opretholde en konstruktivi-

stisk tilgang, eftersom individernes viden og holdning er et resultat af den kultur og det samfund 

som mennesket er en del af ifølge det konstruktivistiske epistemologi. Afhandlingens konklusion 

vil derfor bære præg af interviewpersonernes subjektive holdninger. Interviews foretages for at få 

uddybende perspektiver på afhandlingens problemstilling, og giver interviewpersonerne mulighe-

der for at komme med nuanceringer til afhandlingen.  

Det var et stort ønske at kunne interview mindst to revisorer med baggrund hos Big Four revisions-

selskaber, for at kunne få perspektiver fra forskellige selskaber og undersøge om der er en generel 

konsistens mellem revisionsselskaberne i relation til problemstillingen. Derudover var der et ønske 

om at interviewe personer fra de resterende tre brugergrupper for at få perspektiver fra alle de 

regnskabsbrugere, som afhandlingen er afgrænset til. Det er lykkes at få et interview med to revi-

sorer fra EY & PwC. Endvidere er der foretaget interview af en CFO og en vicekommunaldirektør, 

som befinder sig i to forskellige brugergrupper. Den eneste brugergruppe, som der ikke er foreta-

get interview af, er tilsynsmyndigheder. Der er skrevet ud til en række relevante personer i denne 

målgruppe, men ingen har vendt tilbage med interesse i at deltage i et interview til brug for under-

søgelsen. Interviewet med tilsynsmyndigheder påvirker konklusionen i det omfang, at der ikke kan 

foretages en sammenligning mellem den kvalitative og kvantitative analyse i relation til tilsyns-

myndigheder. Tidshorisonten på de udført interviews er ca. fire uger. Den tidsmæssige spredning 

skyldes blandede svartider fra de udvalgte interviewpersoner, og fyldte kalendere hos interview-

personerne, hvorfor nogle interviews blev planlagt et par uger senere. Den tidsmæssige spredning 
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har ikke påvirket måden hvorpå interviewene er blevet afholdt eller udarbejdelsen af interview-

guiden. Nedenfor er en kort præsentation af de fire interviewpersoner: 

3.2.1 Første interviewperson 

Den første interviewperson for afhandlingen er Morten Friis, der er ansat som partner hos EY på 

deres kontor i Århus. Morten arbejder med dataanalyse, brugen af softwarerobotter og kunstig 

intelligens i sit daglige arbejde. Morten har ca. 27 års erfaring i revisionsbranchen og hans kunde-

portefølje består primært af større koncerner med hovedsæde i Danmark. Interviewet med Mor-

ten Friis blev gennemført d. 31. marts 2021. I analysen vil reference til Morten Friis ske ved anven-

delse af R1. 

3.2.2 Anden interviewperson 

Den anden interviewperson for afhandlingen er Henrik Berring Rasmussen, der er ansat som part-

ner hos PWC i Århus. Henrik har arbejdet i branchen siden 2004, med en baggrund hvor han 

blandt andet har læst erhvervsøkonomi og datalogi. Han er revisor for en række forskellige IT-virk-

somheder og arbejder meget indenfor digitalisering. Interviewet med Henrik Berring Rasmussen 

blev gennemført d. 14. april 2021. I analysen vil reference til Henrik Berring ske ved anvendelse af 

R2. 

3.2.3 Tredje interviewperson 

Den tredje interviewperson for afhandlingen er Aksel Lægsgaard, der er ansat som CFO hos Actona 

Company. Actona er en møbelgrossist og virksomheden er omfattet af regnskabsklasse C-stor, 

hvorfor Aksel er relevant for vores undersøgelse, da virksomheden er indenfor afhandlingens af-

grænsning. Aksel har 9 års erfaring som revisor hos PWC, og har siden 1996 arbejdet som control-

ler, økonomichef og nu CFO i private virksomheder. Interviewet med Aksel Lægsgaard blev gen-

nemført d. 29. april 2021. I analysen vil reference til Aksel Lægsgaard ske ved anvendelse af PV.                  

3.2.4 Fjerde interviewperson 

Den fjerde interviewperson har valgt at være anonym, hvorfor vedkommende blot præsenteres 

med jobstilling og erfaring. Interviewpersonen arbejder som vicekommunaldirektør og økonomi-

chef for en dansk kommune med mere end 20 års erfaring i den nuværende stilling. Interviewper-

sonen er uddannet cand.oecon. og har arbejdet i det kommunale hele sit liv. Interviewet med den 
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fjerde interviewperson blev gennemført d. 29. april 2021. I analysen vil reference til vicekommu-

naldirektøren ske ved anvendelse af OV.  

3.3 Delkonklusion – Empiri 

Indeværende afsnit har gennemgået overvejelserne i forbindelse med dataindsamlingen ved brug 

af spørgeskema og interviews. Spørgeskemaet udarbejdes i SurveyXact og er opbygget i tre for-

skellige dele: Indledende spørgsmål, spørgsmål vedrørende besvigelser og slutteligt spørgsmål 

vedrørende dataanalyse. Spørgeskemaet indeholder definitioner af de undersøgte fænomener, for 

at undgå forskellige opfattelser og tvetydigheder af det undersøgte. Spørgeskemaet er udsendt til 

de regnskabsbrugere og revisorer som afhandlingen er afgrænset til, for at øge svarprocenten og 

øge reliabiliteten. Spørgeskemaet har 233 gennemførte besvarelser og en svarrate på 26,06 pct.  

Der er blevet interviewet fire forskellige interviewpersoner, hvoraf to af dem udgør revisorer fra 

henholdsvis EY & PwC, en fra privat virksomhed og en fra offentlig virksomhed. Det var ikke muligt 

at finde en interviewperson ved tilsynsmyndighederne, hvilket der tages højde for i forbindelse 

med sammenligning af de kvantitative resultater. Interviewene behandles kritisk, for at opretholde 

en konstruktivistisk tilgang, da det anerkendes at det er interviewpersonernes egen subjektive vi-

den og holdning som kommer til udtryk, hvorfor dette blot repræsenterer en partiel sandhed.  
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4. Empirisk analyse 

I det følgende afsnit vil det indsamlede data fra spørgeskemaet og interviews blive behandlet og 

analyseret, med udgangspunkt i afhandlingens overordnede problemstilling. Der vil først blive ana-

lyseret med henblik på profilering af respondenterne, herefter vil selve forventningskløften analy-

seres. Dernæst foretages en analyse af spørgeskemaets kvantitative spørgsmål i relation til besvi-

gelser og brugen af dataanalyse i revisionen. Den kvantitative analyse anvendes til besvarelse af 

underspørgsmålene: Hvad er regnskabsbrugernes forventning til revisionen af besvigelser og I hvil-

ken grad stemmer regnskabsbrugernes forventninger overens med revisorernes ved revision af be-

svigelser? Slutteligt foretages en analyse af de udførte interviews, som anvendes til at undersøge 

underspørgsmålene: Hvilken effekt har brugen af dataanalyse på forventningskløften og hvordan 

kan forventningskløften mindskes? 

4.1 Analyse af kvantitative resultater 

4.1.1 Indledning af kvantitativ analyse 

Med henblik på at introducere deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen, vil der indledningsvist 

blive lagt fokus på at analysere de respondenter, som har gennemført spørgeskemaet.  

Som nævnt i afsnit 3.1.5, har der i alt været 249 respondenter, som påbegyndte spørgeskemaet. 

Grundet et mindre frafald undervejs i selve gennemførelsen af spørgeskemaet er der 233 respon-

denter, som faktisk har gennemført hele spørgeskemaet. Af denne årsag er alle ikke-gennemførte 

besvarelser blevet frasorteret i spørgeskemaet for at sikre det samme antal besvarelser igennem 

spørgeskemaet. Disse fordeler sig over fire forskellige fagområder, som ses af tabel 3 herunder:  

Tabel 3 – Fagområdefordeling af respondenter 

Hvilket fagområde arbejder du indenfor? 
  Gennemført 

  N % 
Revisor 61 26% 
Privat virksomhed 113 48% 
Offentlig virksomhed 32 14% 
Tilsynsmyndigheder 27 12% 
I alt 233 100% 
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Det fremgår af ovenstående, at fagområdet revisor, med 61 respondenter, udgør 26 pct. af den 

samlede respondentgruppe på 233. Fagområdet privat virksomhed udgør, med sine 113 respon-

denter, størstedelen af respondentmassen svarende til 48 pct. I spørgeskemaet blev denne re-

spondentgruppe bedt om at angive hvilken regnskabsklasse deres virksomhed befinder sig i. 

Spørgsmålet sikrer at respondenterne tilhører virksomheder i regnskabsklasse C og D, som afhand-

lingen er afgrænset til. Fordelingen af respondenter blev 90 pct. fra regnskabsklasse C og 10 pct. 

fra regnskabsklasse D (bilag 8.7). Offentlig virksomhed og tilsynsmyndigheder er repræsenteret 

med henholdsvis 32 og 27 respondenter, hvilket udgør 14 og 12 pct. af totalen. Den ideelle forde-

ling af respondenter havde været en jævn fordeling på tværs af fagområderne, men den skæve 

fordeling skyldes til dels rækkevidden af vores begrænsede netværk og en lavere tilgængelighed 

ved offentlige virksomheder og tilsynsmyndighederne. Vi anerkender, at dette ikke vil vise et fuld-

stændigt billede af forventningskløften, men blot en relativ sandhed, som også nævnt i afsnit 

1.3.1.   

I spørgeskemaet blev respondenterne bedt om at angive deres erfaringsniveau indenfor deres be-

skæftigede fagområde. Fordelingen af respondenternes erfaringsniveau fremgår af nedenstående 

tabel 4. 

Tabel 4 – Erhvervserfaring 

Hvor mange års erhvervserfaring har du indenfor dit fagområde? 

  Revisor Privat virksomhed 
Offentlig virksom-

hed Tilsynsmyndighed I alt 
  N % N % N % N % N % 
0-5 år 37 61% 15 13% 3 9% 6 22% 61 26% 

6-10 år 10 16% 14 12% 6 19% 7 26% 37 16% 
11-15 år 4 7% 19 17% 6 19% 8 30% 37 16% 
16+ år 10 16% 65 58% 17 53% 6 22% 98 42% 
I alt 61 100% 113 100% 32 100% 27 100% 233 100% 

 

Respondentfordelingen er fordelt jævnt udover alle erfaringsgrupper, hvor den største erfarings-

gruppe, som udgør 42 pct., har mere end 16 års erfaring.af den samlede respondentgruppe. 

Grundlæggende vurderes erfaringsfordelingen at styrke undersøgelsens pålidelighed, fordi det har 

været muligt at få respondenterne med væsentligt forskellige erfaringsniveauer. For revisorer 
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består 61 pct. af respondenterne af aldersgruppen 0-5 år. Flere i denne erfaringsgruppe antages at 

have en mere teoretisk end praktisk forståelse for problemstillingen, eftersom deres erfaring mak-

simalt udgør 5 år. De resterende 39 pct. af revisorerne har mere end 6 års erfaring. For responden-

terne i private virksomheder er fordelingen omvendt i forhold til revisorer. Her udgør andelen af 

respondenter med mere end 16 års erhvervserfaring 58 pct., hvor de resterende 42 pct. af respon-

denterne er fordelt forholdsvist ligeligt over de resterende tre erfaringsgrupper. Fordelingen af re-

spondenter fra offentlige virksomheder, er stort set identisk med respondenterne fra private virk-

somheder. Andelen af respondenter med mere end 16 års erfaring udgør 53 pct., hvor der blot er 

9 pct. i erfaringsgruppen 0-5 år. Aldersfordelingen af respondenter fra tilsynsmyndigheder er mere 

ligelig end de andre respondentgrupper, og giver en øget pålidelighed af svarene i denne respon-

dentgruppe. 

Til klarlægning af respondenternes faglige niveau, er fagområdernes uddannelsesniveau fremvist i 

tabel 5 herunder. I spørgsmålet blev respondenterne bedt om at angive deres højest gennemførte 

uddannelsesniveau:  

Tabel 5 – Uddannelsesniveau 

Hvad er det højeste uddannelsesniveau, som du har gennemført? 

  Revisor 
Privat virksom-

hed  
Offentlig virksom-

hed  
Tilsynsmyndig-

hed  I alt 
  N % N % N % N % N % 
Gymnasial uddan-
nelse 8 13% 4 4% 0 0% 0 0% 12 5% 
Kort videregående 
uddannelse 2 3% 1 1% 4 13% 0 0% 7 3% 
Mellemlang vide-
regående uddan-
nelse 13 21% 37 33% 12 38% 5 19% 67 29% 
Lang videregå-
ende uddannelse 36 59% 70 62% 16 50% 22 81% 144 62% 
Andet - Angiv ven-
ligst 2 3% 1 1% 0 0% 0 0% 3 1% 

I alt 61 100% 113 100% 32 100% 27 100% 233 100% 
 

Der er en overvægt af mellemlange- og lange videregående uddannelser blandt respondenterne 

på tværs af fagområderne. Tilsammen udgør de to uddannelsesniveauer 90,6 pct. af de adspurgte 

respondenter. De tre respondenter, som har angivet deres uddannelsesniveau til at være andet, er 

to statsautoriserede revisorer og en HD-R, hvilket kan klassificeres som værende lange 
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videregående og mellemlange videregående uddannelser, hvilket fører disse op på 91,85 pct. af 

den total respondentmasse. Det efterlader blot 8,15 pct. af respondenterne med et uddannelses-

niveau svarende til en gymnasial- eller kort videregående uddannelse.  

Det konkluderes derfor af tabel 5, at respondentmassen besidder et relativt højt uddannelsesni-

veau og har den betydning, at respondenterne er fagligt kompetente. Respondenterne vurderes 

derfor også at have tilstrækkelig kompetence til at forstå undersøgelsens formål. 

4.1.2 Grundlag og hypoteser til 𝜒!- test 

Som det fremgår af afsnit 1.3.4.2 anvendes en 𝜒!- test til at fastslå hvorvidt der er sammenhæng 

mellem de undersøgte variable. Til brug for denne analyse opstilles hypoteser, som skal accepte-

res eller forkastes afhængigt af testens resultat: 

H0: Der er ingen sammenhæng mellem valget af fagområde og besvarelsen af øvrige spørgsmål. 

H1: Der er sammenhæng mellem valget af fagområde og besvarelsen af øvrige spørgsmål. 

𝜒!- testen opstilles på baggrund af datagrundlaget fra de respektive krydstabeller, og der anven-

des et signifikansniveau på 5 pct. Hvis 𝜒!- testen resulterer i en p-værdi, der er mindre end 5 pct. 

forkastes H0 og H1 accepteres. En p-værdi større end 5 pct. medfører accept af H0. 𝜒!- teststørrel-

sen beregnes og sammenlignes med den kritiske værdi for at vurdere om konklusionen er den 

samme som med p-værdien. En accept af H0 indikerer at Porter og Warming-Rasmussens teorier 

ikke kan gøres gældende på baggrund af datasættet. 

Som udgangspunkt testes revisors besvarelse af spørgeskemaet overfor brugergrupperne samlet 

under ét, men hvis krydstabellen indikerer en anden konklusion end 𝜒!- testens, vil der også blive 

analyseret på specifikke brugergrupper.  

Beregningerne til brug for analysen er vedlagt i bilag 8.6. 

4.1.3 Kvantitative resultater i relation til besvigelser 

I spørgeskemaet bliver respondenterne bedt om at tage stilling til hvor stort et kendskab de vurde-

rer at have til revisors arbejde. Spørgsmålet er medtaget for at identificere respondenternes erfa-

ringsgrundlag og egen vurdering af kendskabet med revisors arbejde. Fordelingen af responden-

ternes svar fremgår af nedenstående tabel 6: 



Aarhus Universitet  Søren Stenum 
Kandidatspeciale 2021  Victor Petersen 

Side 54 af 104 
 

Tabel 6 – Kendskab til revisors arbejde 

Mit kendskab til revisors arbejde er stort 

  Revisor 
Privat virksom-

hed 
Offentlig virk-

somhed 
Tilsynsmyndig-

hed I alt 
  N % N % N % N % N % 
Helt enig 47 77% 67 59% 14 44% 7 26% 135 58% 
Overvejende enig 13 21% 35 31% 15 47% 10 37% 73 31% 
Neutral 1 2% 9 8% 2 6% 9 33% 21 9% 
Overvejende uenig 0 0% 1 1% 0 0% 1 4% 2 1% 
Helt uenig 0 0% 1 1% 1 3% 0 0% 2 1% 
I alt 61 100% 113 100% 32 100% 27 100% 233 100% 

 

Af tabel 6 fremgår det at 90 pct. af respondenterne fra private virksomheder er overvejende- eller 

helt enige i, at de har et stort kendskab til revisors arbejde. Samme fordeling gør sig gældende for 

respondenterne i de offentlige virksomheder, hvor den klare overvægt dog er mod overvejende 

enig. Hos tilsynsmyndighederne er der større spredning, hvor 63 pct. har angivet at de er overve-

jende- eller helt enige. Samlet har 58 pct. af de adspurgte angivet, at de er helt enige i at deres 

kendskab til revisors arbejde er stort, og 31 pct. har svaret at de er overvejende enige. Størstede-

len af respondenterne vurderer grundlæggende at have et stort kendskab til revisors arbejde. En 

𝜒!- test med en kritisk værdi på 9,488 resulterer i en p-værdi på 0,65 pct. og en 𝜒!- teststørrelse 

på 14,26, hvorfor H0 forkastes og der er en sammenhæng mellem valget af fagområde og kend-

skab til revisors arbejde. Konklusion anses som bemærkelsesværdig, eftersom det ikke var den 

umiddelbare forventning, ved første øjekast på fordelingen i krydstabellen, da tabel 6 ikke indike-

rer et signifikant forskelligt kendskab til revisors arbejde. Det er derfor relevant at foretage en 𝜒!- 

test mellem revisor og hver enkelt brugergruppe. En 𝜒!- test med revisor og privat virksomhed gi-

ver en p-værdi på 13,148 pct. og en 𝜒!- teststørrelse på 7,08, hvorfor H0 accepteres eftersom p-

værdien er større end 5 pct. og teststørrelsen er mindre end 9,488. Dermed er der ikke væsentligt 

forskelligt kendskab til revisors arbejde alt efter om respondenterne har svaret revisor eller privat 

virksomhed. Testen mellem revisor og offentlige virksomheder ender med den samme konklusion 

som den oprindelige, eftersom p-værdien er 2,248 pct. og teststørrelsen på 11,39 er større end 

den kritiske værdi, og kan formentligt skyldes at der ikke er en klar overvægt på helt enig ligesom 

én respondent er helt uenig. 𝜒!- testen mellem revisor og tilsynsmyndigheder resulterer i en kon-

klusion, hvor der er signifikant sammenhæng mellem valget af fagområde og kendskabet til 
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revisors arbejde, eftersom p-værdien er 0,001 pct. og teststørrelsen er 28,55. Kendskabet til revi-

sors arbejde er dermed ikke påvirket af respondentens valg af fagområde, såfremt valget har væ-

ret privat virksomhed. Kendskabet er derimod påvirket, når respondenten har valgt offentlig virk-

somhed eller tilsynsmyndighed som fagområde. Der tages højde for ovenstående resultater i den 

resterende del af analysen, fordi der er signifikant forskel på hvor stort kendskab respondenterne 

har til revisors arbejde.  

I spørgeskemaet blev respondenter bedt om at forholde sig til revisors ansvar for at årsregnskabet 

er fuldstændigt og giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske stilling. Svarene frem-

går af nedenstående tabel 7. Spørgsmålet er inkluderet i undersøgelsen, da Porter i sin undersø-

gelse ikke fandt en forventningskløft vedrørende problemstillingen: 

Tabel 7 – Revisors ansvar til årsregnskabet 

Revisor har ansvaret for, at årsregnskabet er fuldstændigt og giver et retvisende billede af virksomhedens øko-
nomiske stilling 

  Revisor 
Privat virksom-

hed 
Offentlig virk-

somhed 
Tilsynsmyndig-

hed I alt 
  N % N % N % N % N % 
Helt enig 17 28% 26 23% 11 34% 10 37% 64 27% 
Overvejende enig 11 18% 44 39% 8 25% 14 52% 77 33% 
Neutral 5 8% 16 14% 5 16% 1 4% 27 12% 
Overvejende uenig 10 16% 11 10% 5 16% 1 4% 27 12% 
Helt uenig 18 30% 16 14% 3 9% 1 4% 38 16% 
I alt 61 100% 113 100% 32 100% 27 100% 233 100% 

 

Tabel 7 viser en jævn fordeling over alle svarmulighederne, med en overvægt til helt- og overve-

jende enig. For revisorerne er besvarelserne ligeligt fordelt med 46 pct. på overvejende- og helt 

uenige hhv. enige. Respondenterne fra private-, offentlige virksomheder og tilsynsmyndigheder 

har alle en overvægt til helt- og overvejende enig. I Årsregnskabslovens §9, stk. 1, litra 2 fremgår 

det, at ledelsen ved at underskrive ledelsespåtegningen på årsregnskabet erklærer, at årsregnska-

bet giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. Derudover skal revisor i hen-

hold til Erklæringsbekendtgørelsen i sin revisionspåtegning oplyse om årsregnskabet giver et retvi-

sende billede (Erklæringsbekendtgørelsen, 2017, §5, stk. 3). Grundet ordlyden i de to forskellige 

love er det forventeligt, at der forekommer en spredning i svarerne fra respondenterne. Ved an-

vendelse af en 𝜒!- test på respondenternes svar fås en p-værdi på 0,199 pct. og en teststørrelse 
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på 16,94. P-værdien er lavere end 5 pct. og 𝜒!- teststørrelsen er større end den kritiske værdi på 

9,488, hvorfor H1 accepteres. Laves en 𝜒!- test mellem revisor, privat virksomhed, offentlig virk-

somhed og tilsynsmyndigheder enkeltvist, resulterer det i p-værdierne 1,01 pct., 22,72 pct. og 0,21 

pct. Der identificeres ikke en forventningskløft mellem revisor og offentlig virksomhed, hvorimod 

der er signifikant forskel mellem revisor, privat virksomhed og tilsynsmyndighed. Resultatet er ikke 

i overensstemmelse med Porters undersøgelse, som ikke identificerede en forventningskløft i for-

hold til ansvaret. 

Efter de indledende spørgsmål bliver respondenterne spurgt omkring emnet besvigelser, og her-

under ansvaret i relation til besvigelser. Først stilles spørgsmålet om det er revisors ansvar at af-

sløre besvigelser, hvorefter respondenterne stilles spørgsmålet om det er ledelsens ansvar at af-

sløre besvigelser. Spørgsmålene er medtaget, da det som nævnt i afsnit 2.1.4.2 fremgår af ISA 240, 

at det primære ansvar for at forebygge og opdage besvigelser ligger hos virksomhedens ledelse. I 

henhold til ISA 240 skal revisors arbejde med høj grad af sikkerhed, som gennemgået i afsnit 

2.1.4.1, derimod sikre at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation som følge af be-

svigelser. Respondenternes svar på revisors ansvar er præsenteret i en krydstabel og fremgår af 

tabel 8: 

Tabel 8 – Revisors ansvar ved besvigelser 

Det er revisors ansvar at afsløre besvigelser 

  Revisor 
Privat virksom-

hed 
Offentlig virk-

somhed 
Tilsynsmyndig-

hed I alt 
  N % N % N % N % N % 
Helt enig 1 2% 9 8% 9 28% 11 41% 30 13% 
Overvejende enig 16 26% 36 32% 10 31% 13 48% 75 32% 
Neutral 13 21% 27 24% 9 28% 1 4% 50 21% 
Overvejende uenig 20 33% 20 18% 2 6% 2 7% 44 19% 
Helt uenig 11 18% 21 19% 2 6% 0 0% 34 15% 
I alt 61 100% 113 100% 32 100% 27 100% 233 100% 

  

Tabel 8 illustrerer en skæv fordeling af besvarelser på spørgsmålet. Blandt revisorerne er 51 pct. af 

de adspurgte overvejende eller helt uenige i, at det er revisors ansvar at afsløre besvigelser, hvor 

det samlede gennemsnit på tværs af de fire respondentgrupper er på 34 pct. Baseret på det sam-

lede gennemsnit er 45 pct. af de samlede besvarelser helt- eller overvejede enige i, at det er 
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revisors ansvar at afsløre besvigelser. Iøjnefaldende for resultaterne er, at mere end halvdelen af 

respondenterne fra offentlige virksomheder og tilsynsmyndigheder svarer at de er helt eller over-

vejende enige i, at det er revisors ansvar at afsløre besvigelser. Overordnet set indikerer resulta-

terne fra krydstabellen, at der er en forskel i forventningen om hvem der har ansvaret for at af-

sløre besvigelser.  

En 𝜒!- test på resultaterne fra tabel 8 resulterer i en  𝜒!- teststørrelse på 18,14 og en p-værdi på 

0,116 pct. H0 bliver dermed forkastet og medfører accept af H1. Konklusionen giver anledning til at 

undersøge om sammenhængen er gældende for samtlige brugergrupper eller kun for specifikke. 

En 𝜒!- test mellem revisor og privat virksomhed resulterer i en p-værdi på 12,461 pct., hvorfor H0 

accepteres. Det kan konkluderes at revisorer og private virksomheder ikke har forskellige forvent-

ninger til revisors ansvar til at afsløre besvigelser. Derimod resulterer testen med en p-værdi på 

0,015 pct. og 0,00002 pct. når revisorens besvarelser testes mod offentlige virksomheder hhv. til-

synsmyndigheder. Fælles for begge resultater er, at de er under signifikansniveauet på 5 pct. og 

dermed kan det konkluderes at revisorer, offentlige virksomheder og tilsynsmyndigheder har sig-

nifikant forskellige forventninger til revisors ansvar i relation til besvigelser.  

Konklusionen indikerer således, at der er en forventningskløft mellem revisor og de to brugergrup-

per, hvorimod revisor og private virksomheder ikke har forskellige forventninger. Grundlaget for 

forventningskløften er urimelige forventninger fra brugergrupperne, da det som nævnt i afsnit 

2.1.4.2 er ledelsens opgave at forebygge og opdage besvigelser. Ifølge Porters definition af for-

ventningskløften, er der således tale om en rimelighedskløft på baggrund af brugergruppernes uri-

melige forventninger til revisors arbejde. 

Som nævnt ovenfor blev respondenterne også spurgt ind til ledelsens ansvar til at afsløre besvigel-

ser. Fordelingen af respondenternes svar fremgår af tabel 9: 
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Tabel 9 – Ledelsens ansvar ved besvigelser 

Det er ledelsens ansvar at afsløre besvigelser 

  Revisor 
Privat virksom-

hed 
Offentlig virk-

somhed 
Tilsynsmyndig-

hed I alt 
  N % N % N % N % N % 
Helt enig 42 69% 71 63% 19 59% 13 48% 145 62% 
Overvejende enig 16 26% 38 34% 10 31% 11 41% 75 32% 
Neutral 3 5% 4 4% 3 9% 3 11% 13 6% 
Overvejende uenig 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Helt uenig 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
I alt 61 100% 113 100% 32 100% 27 100% 233 100% 

 

Respondenternes svar er i overensstemmelse med hinanden i forhold til ledelsens ansvar for at 

afsløre besvigelser. Den overordnede tendens er, at alle respondentgrupper har svarer helt- eller 

overvejende enig, og disse svarkategorier udgør samlet 94 pct. De resterende 6 pct. har svaret 

neutral, hvorfor ingen af respondenterne er uenige i, at det er ledelsens ansvar at afsløre besvigel-

ser. Ovenstående besvarelser af spørgsmålet giver ikke anledning til at tro, at der måtte være for-

skellige forventninger til ledelsens ansvar. En 𝜒!- test resulterer i en p-værdi på 81,62 pct. og en 

𝜒!- teststørrelse på 1,56. Eftersom p-værdien er større end 5 pct. og teststørrelsen er mindre end 

den kritiske værdi på 9,488 accepteres H0. Der er dermed ikke en signifikant forskel mellem valget 

af fagområde og vurderingen af ledelsens ansvar i relation til besvigelser. Konklusionen er i over-

ensstemmelse med ledelsens ansvar som beskrevet i ISA 240, og respondenterne vurderes at have 

et tilstrækkeligt kendskab til ledelsens ansvar. 

I forlængelse af spørgsmålet om revisors ansvar ved besvigelser, blev respondenterne bedt om at 

forholde sig til følgende udsagn: Det forventes, at revisor skal søge efter besvigelser uanset besvi-

gelsens beløbsstørrelse. Spørgsmålet er medtaget for at undersøge hvorvidt der er forskellige for-

ventninger til hvilket omfang revisorer skal søge efter besvigelser. Respondenternes svar er samlet 

i tabel 10, hvoraf der fremgår en vis diversitet i svarerne. Hos de adspurgte revisorer er der en klar 

overvægt på 69 pt., der er overvejende- eller helt uenige, hvor det samlede gennemsnit på disse 

svarmuligheder ligger på 39 pct. Fordelingen ser markant anderledes ud hos de tre resterende re-

spondentgrupper, hvor der ses en tendens til at respondenterne svarer helt- eller overvejende 

enige. For private virksomheder består 49 pct. af respondenternes svar i disse svarkategorier, hvor 
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det for offentlige virksomheder og tilsynsmyndigheder er på 56 pct. og 77 pct. Overordnet set indi-

kerer resultaterne i krydstabellen at der er en signifikant forskel i forventningerne til revisor. 

Tabel 10 – Besvigelser uanset beløbsstørrelse 

Det forventes, at revisor søger efter besvigelser uanset beløbsstørrelse 

  Revisor 
Privat virksom-

hed 
Offentlig virk-

somhed 
Tilsynsmyndig-

hed I alt 
  N % N % N % N % N % 
Helt enig 3 5% 16 14% 11 34% 12 44% 42 18% 
Overvejende enig 12 20% 40 35% 7 22% 9 33% 68 29% 
Neutral 4 7% 16 14% 8 25% 5 19% 33 14% 
Overvejende uenig 20 33% 26 23% 4 13% 1 4% 51 22% 
Helt uenig 22 36% 15 13% 2 6% 0 0% 39 17% 
I alt 61 100% 113 100% 32 100% 27 100% 233 100% 

 

Derfor foretages en 𝜒!- test på baggrund af resultaterne i tabel 10. Testen resulterer i en p-værdi 

på 0,00002 pct. og en teststørrelse på 36,74, som begge indikerer en signifikant forskel. H0 bliver 

dermed forkastet og H1 accepteres, hvorfor det kan konkluderes at forventningerne til revisors ar-

bejde med at søge efter besvigelser uanset beløbsstørrelse er afhængigt af valgt fagområde. Te-

stes revisor med hver af de øvrige respondentgrupper enkeltvist, resulterer dette i samme konklu-

sion som ovenstående. P-værdierne i en 𝜒!- test mellem revisor og privat virksomhed, offentlig 

virksomhed og tilsynsmyndigheder beregnes til 0,633 pct., 0,001 pct. og 0,00001 pct. Som det 

fremgår af afsnit 2.1.4.1 er revisors ansvar i relation til besvigelser, at give høj grad af sikkerhed for 

at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisor anlægger derfor en væsentlig-

hedsbetragtning overfor virksomhedens økonomiske rapportering, hvorfor der potentielt ikke sø-

ges specifikt efter besvigelser af uvæsentlig størrelse. Ovenstående resultater indikerer således en 

rimelighedskløft mellem regnskabsbrugerne og revisor. 

Respondenterne blev i spørgeskemaet spurgt om, hvorvidt de mener, at revisorer har ansvaret for 

at tjekke samtlige banktransaktioner. Som tidligere præsenteret planlægger og udfører revisorer 

en revision på baggrund af en væsentlighedsbetragtning, hvorfor det er af interesse at undersøge 

om der er forskellige forventninger til revisors ansvar i relation til omfanget af handlinger i revisio-

nen. Fordelingen af respondenternes svar fremgår af tabel 11: 
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Tabel 11 – Kontrol af alle banktransaktioner 

Det er revisors ansvar at tjekke alle banktransaktioner 

  Revisor 
Privat virksom-

hed 
Offentlig virk-

somhed 
Tilsynsmyndig-

hed I alt 
  N % N % N % N % N % 
Helt enig 0 0% 2 2% 5 16% 11 41% 18 8% 
Overvejende enig 1 2% 10 9% 5 16% 7 26% 23 10% 
Neutral 3 5% 13 12% 4 13% 1 4% 21 9% 
Overvejende uenig 9 15% 26 23% 5 16% 7 26% 47 20% 
Helt uenig 48 79% 62 55% 13 41% 1 4% 124 53% 
I alt 61 100% 113 100% 32 100% 27 100% 233 100% 

 

Af ovenstående tabel kan ses det, at 73 pct. af de samlede respondenter har svaret, at de er over-

vejende- eller helt uenige, hvilket er i overensstemmelse med forventningen inden undersøgelsen. 

På tværs af respondentgrupperne identificeres dog divergerende holdninger til spørgsmålet. Af 

revisorer og private virksomheder har 94 pct. hhv. 78 pct. svaret at de er overvejende- eller helt 

uenige. Det samlede gennemsnit trækkes ned af offentlige virksomheder og tilsynsmyndigheder, 

da de har svaret at de er overvejende- eller helt uenige med hhv. 57 pct. og 30 pct. Resultaterne i 

tabellen indikerer, at der er forskellige forventninger til revisors ansvar.  

En 𝜒!- test baseret på respondenternes svar i tabel 11 giver en p-værdi på 0,005 pct. og en 𝜒!- 

teststørrelse 24,87, hvilket medfører at H0 forkastes og H1 accepteres.	𝜒!- testen konkluderer for-

skellige forventninger til revisors ansvar. Derfor foretages en analyse mellem revisor og de tre an-

dre respondentgrupper enkeltvist, for at se om alle respondentgrupper har forskellige forventnin-

ger. 𝜒!- testen mellem revisor og private virksomheder, offentlige virksomheder og tilsynsmyndig-

heder giver p-værdier på 2,54 pct., 0,187 pct. og 0,000 pct. Fælles for alle respondentgrupperne 

er, at 𝜒!- testen fastslår signifikant forskellige forventninger. Det konkluderes dermed på bag-

grund af indeværende analyse at der er en forventningskløft. Kløften skyldes urimelige forventnin-

ger til revisor, hvorfor der er tale om en rimelighedskløft, som fremgår af afsnit 2.2.2  

I spørgeskemaet blev respondenterne bedt om at tage stilling til, hvorvidt de mener om revisors 

arbejde sikrer at virksomhedens ledende medarbejdere ikke begår besvigelser. Spørgsmålet er 

medtaget, da ISA 240 fastslår at besvigelser er mere komplekse for revisor at opdage, hvis de er 

begået af virksomhedens ledende medarbejdere. Risikoen for at revisor ikke opdager væsentlig 
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fejlinformation, som følge af besvigelser, er dermed væsentligt større i disse tilfælde. Responden-

ternes svar fremgår af tabel 12. 

Tabel 12 – Skal revisors arbejde sikre at ledende medarbejder ikke begår besvigelser? 

Forventer du at revisors arbejde sikrer, at virksomhedens ledende medarbejdere ikke har begået besvigel-
ser? 

  Revisor Privat virksomhed 
Offentlig virksom-

hed Tilsynsmyndighed I alt 
  N % N % N % N % N % 
Ja 16 26% 43 38% 15 47% 20 74% 94 40% 
Nej 45 74% 70 62% 17 53% 7 26% 139 60% 
I alt 61 100% 113 100% 32 100% 27 100% 233 100% 

 

Af tabel 12 fremgår det at ca. 74 pct. af de adspurgte revisorer ikke mener, at deres arbejde sikrer, 

at virksomhedens ledende medarbejdere har begået besvigelser. Revisorernes svar er i overens-

stemmelse med ISA 240, som introduceret ovenfor tabellen. Af de adspurgte fra private virksom-

heder er besvarelserne nogenlunde i overensstemmelse med revisorerne, da 62 pct. angiver at de 

ikke forventer at revisors arbejde sikrer, at virksomhedens ledelse har begået besvigelser. Blandt 

offentlige virksomheder og tilsynsmyndigheder ser tendensen anderledes ud, da en fordeling på 

53 pct. hhv. 26 pct. umiddelbart vurderer revisors ansvar forskelligt fra revisor og privat virksom-

hed. Samlet set vurderer 60 pct. af respondenterne, at de ikke forventer, at revisors arbejder er 

med til at sikre mod ledende medarbejderes forsøg på at begå besvigelser. Tilsynsmyndighedernes 

svar viser at de har større forventninger til revisors arbejde end de øvrige respondentgrupper.  

Udføres en 𝜒!- test, fremkommer en p-værdi på 0,03 pct. Denne lave p-værdi skyldes en 𝜒!- test-

størrelse på 18,626, mens den kritiske værdi ved tre frihedsgrader er på blot 7,815. H0 kan dermed 

forkastes og H1 kan accepteres, hvilket indikerer tilstedeværelsen af en forventningskløft. Af den 

overordnede analyse af tabel 12 var der en antydning af, at der ikke var en signifikant forskel mel-

lem revisor og alle de øvrige respondentgrupper, hvorfor der foretages en 𝜒!- test mellem revisor 

og hver enkelt respondent gruppe.  

𝜒!- testen mellem revisor og privat virksomhed resulterer i en p-værdi på 11,6 pct. og en 𝜒!- test-

størrelse på 2,47. I denne test er den kritiske værdi på 3,841 grundet én frihedsgrad. Konklusionen 

på denne test bliver accept af H0. Konklusionen er i overensstemmelse med den overordnede 
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analyse ovenfor, hvor forventningen var at der ikke ville være signifikant forskellige forventninger 

mellem revisor og privat virksomhed. 𝜒!- testen mellem revisor og offentlig virksomhed resulterer 

i en p-værdi 4,48 pct. og en 𝜒!- teststørrelse på 4,026, hvorfor H0 forkastes og H1 accepteres. 

Denne samme konklusion giver 𝜒!- testen mellem revisor og tilsynsmyndigheder, hvor den bereg-

nede p-værdi er 0,0026 pct. og  𝜒!- teststørrelsen er 17,72. Konklusionen på ovenstående analyse 

munder ud i konstateringen af en forventningskløft mellem revisor og offentlig virksomhed & til-

synsmyndighed. Der henvises til ISA 240 punkt 7, som fastslår at der er større risiko for, at revisor 

ikke opdager væsentlig fejlinformation ved besvigelser begået af ledelsen, da den daglige ledelse 

ofte er i en position, som muliggør manipulation af regnskabsmaterialet revisor modtager (ISA 

240, 2016, s. 6). Der opleves således urimelige forventninger til revisors arbejde fra offentlige virk-

somheder og tilsynsmyndigheder, hvorfor der ifølge Porters teori er tale om en rimelighedskløft.  

Afsnittet om besvigelser blev afsluttet med at respondenterne, eksklusive revisor, tager stilling til 

hvorledes nyere sager om besvigelser, som alle har været forsidestof i diverse medier, har påvirket 

tilliden til revisors arbejde. Svarene fremgår af tabel 13: 

Tabel 13 – Har offentligt kendte besvigelsessager påvirket tilliden til revisor? 

Besvigelsessager fra medierne (Hesalight, Britta Nielsen mm.) har påvirket min tillid til revisors arbejde? 

  Privat virksomhed 
Offentlig virk-

somhed Tilsynsmyndighed I alt 
  N % N % N % N % 
Helt enig 6 5% 0 0% 0 0% 6 3% 
Overvejende enig 17 15% 4 13% 7 26% 28 16% 
Neutral 36 32% 11 34% 7 26% 54 31% 
Overvejende uenig 36 32% 13 41% 11 41% 60 35% 
Helt uenig 18 16% 4 13% 2 7% 24 14% 
I alt 113 100% 32 100% 27 100% 172 100% 

 

Tabel 13 viser, at nyere besvigelsessager som har været i medierne, enten har haft en neutral eller 

minimal effekt på respondenternes tillid til revisors arbejde. Således udgør neutral og overvejende 

uenig 66 pct. af de samlede svar på tværs af de tre fagområder. Den generelle tendens blandt re-

spondentgrupperne er, at besvigelsessagerne ikke har påvirket tilliden til revisorerne. En 𝜒!- test 

med en p-værdi på 48,62 pct. giver ligeledes et resultat, som ikke indikerer, at der skulle være for-

skel mellem grupperne. Dette bekræftes af en 𝜒!- teststørrelse på 7,476, hvilket er langt under 
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den kritiske værdi på 15,507, som fastsættes ved otte frihedsgrader, hvorfor H0 accepteres. Derfor 

konkluderes en overensstemmelse på tværs af grupperne, og tendensen er at besvigelsessager fra 

medierne ikke har påvirket tilliden. Jf. Warming-Rasmussens teori angående tillidsprocessen, som 

afbilledes i figur 4 i afsnit 2.2.3, kan det således konkluderes, at brugergruppernes erfaringsgrund-

lag og normsæt er med til at påvirke tillidsniveauet til revisors arbejde. På trods af eksisterende 

skandaler opleves der dog ikke stor mistillid til revisors arbejde, hvilket antyder at fagområderne 

har ensartede ajourførte forventninger på baggrund af de aktuelle oplevelser. 

Ovenfor blev det undersøgt om besvigelsessager fra medierne har påvirket regnskabsbrugernes 

tillid til revisorerne. Dette fokus var udelukkende rettet mod regnskabsbrugerens tillid til revisor, 

hvorfor det er fundet relevant at undersøge om revisorerne oplever et skærpet fokus på besvigel-

ser i deres daglige arbejde. Fordelingen af revisorernes svar fremgår af nedenstående tabel 14. 

Tabel 14 – Har offentligt kendte besvigelsessager skærpet revisors fokus på besvigelser? 

Besvigelsessager fra medierne (Hesalight, Britta Niel-
sen mm.) har skærpet revisors fokus på besvigelser i 

det daglige arbejde? 
  Revisor 
  N % 
Helt enig 12 20% 
Overvejende enig 33 54% 
Neutral 11 18% 
Overvejende uenig 3 5% 
Helt uenig 2 3% 
I alt 61 100% 

 

Det fremgår af tabel 14, at der er en overvejende tendens til at revisorer er påvirket af de besvigel-

sesskandaler der har været i medierne. Kun 8 pct. af de adspurgte respondenter har angivet at de 

er overvejende eller helt uenige i, at besvigelsesskandaler har skærpet fokus på besvigelser i det 

daglige arbejde. Til gengæld har 74 pct. tilkendegivet, at de er helt eller overvejende enige i udsag-

net, og derfor kan det i indeværende undersøgelse sluttes, at revisorer er påvirket af besvigelses-

skandaler fra medierne, og intensiverer fokus på besvigelser i det daglige arbejde. Revisors arbejde 

i relation til besvigelser bliver derfor influeret af det fokus som medierne og samfundet har på be-

svigelser.  
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4.1.4 Kvantitative resultater i relation til forventningerne til dataanalyse 

Følgende afsnit vil indeholde en analyse af spørgeskemaets spørgsmål vedrørende dataanalyse. 

Spørgsmålene er medtaget for at kunne belyse afhandlingens overordnede problemstilling om 

hvorvidt det forventes, at dataanalyse kan være med til at formindske forventningskløften og om 

dataanalyse giver anledning til problematikker.  

Det første spørgsmål der blev stillet til respondenterne er, om de forventer at revisor anvender 

dataanalysen til at opdage besvigelser. Spørgsmålet skal danne en grundlæggende forståelse af, 

respondenternes forventninger til brugen af dataanalyse i revisionen af besvigelser. Svarene frem-

går af nedenstående tabel 15.  

Tabel 15 – Revisors brug af dataanalyse til opdagelse af besvigelser 

Jeg forventer, at revisor bruger dataanalyse til at opdage besvigelser 

  Revisor 
Privat virksom-

hed 
Offentlig virk-

somhed 
Tilsynsmyn-

dighed I alt 
  N % N % N % N % N % 
Helt enig 7 11% 54 48% 16 50% 17 63% 94 40% 
Overvejende enig 28 46% 35 31% 10 31% 7 26% 80 34% 
Neutral 17 28% 16 14% 5 16% 3 11% 41 18% 
Overvejende uenig 8 13% 6 5% 0 0% 0 0% 14 6% 
Helt uenig 1 2% 2 2% 1 3% 0 0% 4 2% 
I alt 61 100% 113 100% 32 100% 27 100% 233 100% 

 

Der opleves divergerende holdninger til forventningerne til revisors brug af dataanalyse. Svarmu-

lighederne Helt enig, Overvejende enig og Neutral udgør tilsammen 92 pct. af besvarelserne på 

tværs af fagområderne. Hvis der kigges dybere på hvert fagområde, er der kun 11 pct. af reviso-

rerne, som er helt enige i udsagnet, mens de andre fagområder ligger mellem 48 og 63 pct. Dette 

antyder umiddelbart en signifikant forskel i forventninger mellem revisorer og de andre fagområ-

der.  

Ved en 𝜒!- test findes en p-værdi på 0,0002 pct. og 𝜒!- teststørrelsen er på 32,19, hvilket er langt 

over den kritiske værdi på 9,488 ved fire frihedsgrader. H0 kan hermed forkastes og H1 accepteres, 

hvilket indikerer en klar afvigelse i forventningen til revisors anvendelse af dataanalyse på tværs af 

fagområderne. Laves 𝜒!- testen mellem revisor, privat-, offentlig virksomhed og tilsynsmyndighe-

der resulterer dette i p-værdier på 0,007 pct., 0,064 pct. og 0,0027 pct., og medfører fortsat en 
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accept af H1. I forhold til Porters definition af forventningskløften, kan forventningerne klassifice-

res som en rimelighedskløft, da der stilles urimelige forventninger til revisors arbejde.   

Efter respondenterne havde angivet forventningerne til revisors brug af dataanalyse, blev de bedt 

om at vurdere hvorvidt sandsynligheden for opdagelse af besvigelser er større hvis revisor anven-

der dataanalyse. Fordelingen fremgår af tabel 16: 

Tabel 16 – Sandsynlighed for at opdage besvigelser ved benyttelse af dataanalyse 

Sandsynligheden for at opdage besvigelser er større hvis revisor anvender dataanalyse 

  Revisor 
Privat virksom-

hed 
Offentlig virk-

somhed 
Tilsynsmyn-

dighed I alt 
  N % N % N % N % N % 
Helt enig 27 44% 48 42% 18 56% 20 74% 113 48% 
Overvejende enig 25 41% 47 42% 5 16% 5 19% 82 35% 
Neutral 6 10% 13 12% 7 22% 2 7% 28 12% 
Overvejende uenig 3 5% 3 3% 1 3% 0 0% 7 3% 
Helt uenig 0 0% 2 2% 1 3% 0 0% 3 1% 
I alt 61 100% 113 100% 32 100% 27 100% 233 100% 

 

Som det fremgår af tabel 16, er det en generel tendens respondenterne er helt- eller overvejende 

enige i udsagnet om at sandsynligheden er større for at opdage besvigelser ved anvendelse af da-

taanalyse. Samlet har 83 pct. erklæret sig helt- eller overvejende enige. Den eneste respondent-

gruppe, der ligger under det samlede gennemsnit er offentlig virksomhed, hvor 72 pct. har angivet 

helt eller overvejende enig. Tilsynsmyndighederne er den respondentgruppe med højest forvent-

ninger til revisors anvendelse af dataanalyse. Ovenstående resultater indikerer umiddelbart ikke 

signifikant forskellige forventninger mellem respondentgrupperne.  

En 𝜒!- test resulterer i en p-værdi på 47,9 pct. og en 𝜒!- teststørrelse på 3,49. Eftersom p-værdien 

er større end 5 pct. og  𝜒!- teststørrelsen er mindre end den kritiske værdi på 9,488 accepteres H0. 

Testen konkluderer, at der ikke er forskellige forventninger mellem respondentgrupperne i rela-

tion til om sandsynligheden for at identificere besvigelser ved brug af dataanalyse er større, hvor-

for det samlede gennemsnit kan anvendes. Respondenterne mener alle, at sandsynligheden for at 

opdage besvigelser er større, hvis dataanalyse anvendes. 
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Til brug for dataanalyser er det nødvendigt for revisorer at have adgang til dataudtræk, for at have 

korrekte inputs til analyserne. Det blev derfor fundet relevant at spørge respondenterne om, hvor-

vidt de forventer at få hjælp fra revisorer med at foretage dataudtræk. Formålet med spørgsmålet 

er at undersøge om der er forskellige forventninger til revisors rolle i starten af dataanalyseproces-

sen og svarerne fremgår af tabel 17: 

Tabel 17 – Hjælp til dataudtræk 

Forventer du, at revisorer hjælper virksomheder med at foretage dataudtræk?  

  Revisor Privat virksomhed 
Offentlig virksom-

hed Tilsynsmyndighed I alt 
  N % N % N % N % N % 
Ja 27 44% 44 39% 16 50% 15 56% 102 44% 
Nej 34 56% 69 61% 16 50% 12 44% 131 56% 
I alt 61 100% 113 100% 32 100% 27 100% 233 100% 

 

Som det fremgår af tabel 17 har samlet set 44 pct. af de adspurgte respondenter svaret Ja, hvor de 

resterende 56 pct. har svaret nej. Den samlede procentvise fordeling matcher fordelingen af revi-

sorernes besvarelser. Ser man nærmere på de øvrige respondentgrupper adskiller private virksom-

heder og tilsynsmyndigheder sig fra de resterende, eftersom private virksomheder har en over-

vægt af respondenter som har svaret Nej, hvorimod tilsynsmyndigheder har en overvægt af re-

spondenter som har svaret Ja. Respondentgrupperne adskiller sig som udgangspunkt ikke signifi-

kant fra hinanden, hvorfor der ikke forventes at være forskellige forventninger. 𝜒!- testen på da-

taet resulterer i en p-værdi på 37,55 pct., og en 𝜒!- teststørrelse på 3,1. Fælles for begge testresul-

tater er, at de medfører en accept af H0, da testen ikke indikerer sammenhænge mellem valget af 

fagområde og forventningen til om revisor skal hjælpe med dataudtræk.  

Respondenterne blev afslutningsvist bedt om at forholde sig til udfordringerne ved at lave dataud-

træk af den rette kvalitet til brug for revisionen. I forlængelse af de øvrige spørgsmål vedrørende 

dataanalyse er det fundet relevant at undersøge, hvorvidt der er forskellige oplevelser af udfor-

dringerne ved at lave dataudtræk til brug for revisionen. Spørgsmålet er blevet stillet til reviso-

rerne, private- og offentlige virksomheder, hvorfor tilsynsmyndigheder er udeladt, da problemstil-

lingen henvender sig til arbejdet mellem revisor og den enkelte virksomhed. Fordelingen af re-

spondenternes svar fremgår af tabel 18: 
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Tabel 18 – Udfordringer med dataudtræk 

Der er ingen udfordringer ved at lave komplette dataudtræk over transaktioner til brug for revisionen 
f.eks et udtræk af omsætnings- og debitortransaktioner 

  Revisor Privat virksomhed 
Offentlig virksom-

hed I alt 
  N % N % N % N % 
Helt enig 5 8% 55 49% 9 28% 69 33% 
Overvejende enig 20 33% 31 27% 7 22% 58 28% 
Neutral 11 18% 12 11% 12 38% 35 17% 
Overvejende uenig 21 34% 10 9% 2 6% 33 16% 
Helt uenig 4 7% 5 4% 2 6% 11 5% 
I alt 61 100% 113 100% 32 100% 206 100% 

 

Som det ses af tabellen, er der en stor spredning i svarene. Af de adspurgte revisorer har 41 pct. 

angivet, at de er helt- eller overvejende enige i, at der ikke er udfordringer med at lave tilstrække-

lige dataudtræk. Yderligere 41 pct. af revisorerne har angivet, at de er overvejende- eller helt 

uenige, hvilket indikerer meget divergerende holdninger blandt revisorerne. Revisorernes besva-

relser afviger betydeligt fra den samlede fordeling af respondenternes besvarelser, da samlet 61 

pct. har angivet, at de er helt eller overvejende enige. Den samlede udvikling er primært drevet af 

besvarelserne fra private virksomheder, hvor der er en overvejende tendens til at respondenterne 

ikke ser større udfordringer med at lave dataudtræk til brug for revisionen, eftersom 76 pct. er 

helt- eller overvejende enige. Af tabel 18 fremgår det også, at respondenterne fra offentlige virk-

somheder har en klar overvægt mod, at de ikke oplever udfordringer ved at lave dataudtræk. Re-

sultaterne i tabel 18 indikerer forskellige forventninger til problemstillingen.  

En 𝜒!- test giver en p-værdi på 0,000031 pct. og en 𝜒!- teststørrelse på 35,84. Resultatet fra te-

sten giver en klar og tydelig konklusion, eftersom begge outputs resulterer i en klar forkastning af 

H0 og dermed accept af H1. Det kan derfor konkluderes, at der er signifikant forskellige mellem re-

spondenterne vedrørende udfordringerne ved at lave korrekte udtræk til brug for revisionen. For-

skellen skyldes primært forskellige holdninger mellem revisor og de to resterende respondent-

grupper, hvor revisorerne er signifikant mere kritiske overfor virksomhedernes udtræk. P-værdien 

for 𝜒!-test på privat virksomhed er på 0,00003 pct., og 0,258 pct. for offentlig virksomhed, hvorfor 

begge grupper har en forventningskløft til revisor. 
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4.1.5 Delkonklusion 

Analysen i afsnit 4.1.3 tydeliggør, at der er en forventningskløft mellem revisor og respondent-

grupperne i relation til revisors ansvar med revision af besvigelser. I tabel 6 konkluderes en signifi-

kant forskel i kendskabet til revisors arbejde. Analysen fandt, at tilsynsmyndigheder og offentlige 

virksomheder havde et mindre kendskab til revisors arbejde end de øvrige, hvorfor det begræn-

sede kendskab kan påvirke besvarelsen af den resterende del af spørgeskemaet. Tabel 19 indehol-

der de spørgsmål fra spørgeskemaet, som i analysen har påvist signifikante forskelle mellem re-

spondentgrupperne.  

Tabel 19 – Signifikante forskelle mellem respondentgrupper 

Signifikante forskelle mellem respondentgrupperne 
Tabel Spørgsmål P-værdi 

Tabel 6 Mit kendskab til revisors arbejde er stort 0,89% 

Tabel 7 Revisor har ansvaret for, at årsregnskabet er fuldstændigt og giver et retvi-
sende billede af virksomhedens økonomiske stilling 0,199% 

Tabel 8 Det er revisors ansvar at afsløre besvigelser 0,12% 
Tabel 10 Det forventes, at revisor søger efter besvigelser uanset beløbsstørrelse  0,00002% 
Tabel 11 Det er revisors ansvar at tjekke alle banktransaktioner 0,005% 

Tabel 12 Forventer du, at revisors arbejde sikrer at virksomhedens ledende medarbej-
dere ikke har begået besvigelser? 0,03% 

Tabel 15 Jeg forventer, at revisor bruger dataanalyse til at opdage besvigelser 0,00019% 

Tabel 18 
Der er ingen udfordringer ved at lave komplette dataudtræk over transaktio-
ner til brug for revisionen, f.eks. et udtræk af omsætnings- og debitortransak-

tioner 
0,00003% 

 

Tabel 7 identificerede forskellige forventninger mellem revisor, privat virksomhed og tilsynsmyn-

digheder, hvorimod revisors og offentlig virksomheds forventninger stemmer overens. 

Tabel 8 identificerede en forventningskløft mellem revisor på den ene side og offentlige virksom-

heder og tilsynsmyndigheder på den anden side, hvorimod private virksomheder ikke havde signi-

fikant forskellige forventninger til revisors ansvar for at afsløre besvigelser.  

I forhold til spørgsmålet om, at revisor skal søge efter besvigelser uanset beløbsstørrelse i tabel 

10, blev der identificeret en forventningskløft mellem revisor og alle de øvrige respondenter, da 

revisorerne havde en klar overvægt mod svarmulighederne overvejende- eller helt uenig.  

Analysen af forventningerne til revisors ansvar at tjekke alle banktransaktioner i tabel 11 identifi-

cerede ligeledes en forventningskløft mellem revisor og samtlige øvrige respondenter. 
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Ved gennemgang af tabel 12, som omhandler hvorledes respondenten forventer at revisors ar-

bejde sikrer, at virksomhedens ledende medarbejdere ikke har begået besvigelser, opleves der 

igen divergerende holdninger. Der identificeres en forventningskløft mellem revisor, offentlig virk-

somhed og tilsynsmyndighed, hvorimod der ikke var en kløft mellem revisor og privat virksomhed. 

Fælles for de fem analyser i relation til besvigelser med signifikante forskelle er, at de involverer 

tilsynsmyndigheder. En årsagsforklaring på dette kan være, at tilsynsmyndighederne har angivet et 

lavere kendskab til revisors arbejde, hvorfor besvarelserne af de øvrige spørgsmål kan afvige fra de 

resterende respondenter. I analysen blev der identificeret fire kløfter involverende offentlige virk-

somheder og tre kløfter med private virksomheder. Forventningskløften består af to komponenter 

jf. Porters teori i afsnit 2.2.2, og de identificerede kløfter i analysen er alle relateret til rimeligheds-

kløften, grundet respondenternes urimelige forventninger.  

Analysen i afsnit 4.1.4 af spørgsmålene vedrørende dataanalyse, har identificeret to forventnings-

kløfter som fremgår af tabel 19. Grundlæggende blev der ikke identificeret forskellige forventnin-

ger mellem respondentgrupperne om, hvorvidt anvendelsen af dataanalyse øger sandsynligheden 

for at opdage besvigelser. Der er en generel enighed blandt respondenterne om, at sandsynlighe-

den for at identificere besvigelser er større, når dataanalyse anvendes. Spørgsmålet angående re-

spondenternes forventning til revisors brug af dataanalyse til at opdage besvigelser, som fremgår 

af tabel 15, gav anledning til forskellige svar på tværs af respondentgrupperne, hvor den overve-

jende tendens viste revisor som værende mere skeptisk end de øvrige grupper. Der ses en forskel 

imellem revisor og hver af de enkelte respondentgrupper, hvilket ligger til grund for en forvent-

ningskløft respondentgrupperne.  

Respondenterne blev spurgt til udfordringerne ved at lave dataudtræk til brug for revisionen, og 

analysen heraf resulterede i en forventningskløft jf. tabel 18. Revisorerne har angivet, at de ople-

ver flere udfordringer med dataudtræk til brug for revisionen, hvor private- og offentlige virksom-

heder er mere enige i, at der ikke er udfordringer med dette. 

4.2 Analyse af kvalitative resultater 

Det følgende afsnit indeholder analyse af undersøgelsens kvalitative data. Der indledes med en 

analyse af spørgeskemaets enlige kvalitative spørgsmål. Efterfølgende analyseres de udførte 
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interviews baseret på de emner og temaer, der er identificeret i interviewet. Analysen indeholder 

paralleller til den kvantitative analyse, for at identificere sammenhænge eller uoverensstemmelser 

og dermed være med til at styrke afhandlingens samlede konklusion. 

4.2.1 Analyse af kvalitative data fra spørgeskemaet 

Nedenstående figur 5 repræsenterer uddybende svar fra spørgeskemaets respondenter angående 

hvorfor de mener folk begår besvigelser. Deres svar er overordnet opdelt i fem kategorier: Egen 

vinding, besvigelsestrekant, grådighed, virksomhedens performance og andet.   

Figur 5 – Hvorfor begår folk besvigelser? 

 

 

Kategorien egen vinding indeholder alle besvarelser som involverer, at personer begår besvigelser 

på baggrund af en ufordelagtig økonomisk situation for individet, som denne forsøger at komme 

ud af via besvigelse.  

Kategorien besvigelsestrekant omfavner alle besvarelser, som involverer dele af eller samtlige be-

tingelser for besvigelsestrekanten, som er behandlet i afsnit 2.1.3. Her omtales i svarene blandt 

andet besvigerens mulighed for at udføre besvigelsen, samt hvorvidt denne kan retfærdiggøre 

handlingen overfor sig selv.  

Kategorien grådighed dækker over svar, hvor respondenten tydeligt angiver at besvigelsen udfø-

res på baggrund af grådighed og uden hensyntagen til andre. Denne besvarelse adskiller sig fra ka-

tegorien egen vinding, ved at respondenten blandt andet vægter mangel på moral og at 
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besvigelsen ikke foretages på baggrund af økonomisk nød. 

Kategorien virksomhedens performance indeholder svar omhandlende respondenternes tilkende-

givelse af at besvigelser ligeledes kan være foretaget af en medarbejder, for at få virksomheden til 

at fremstå bedre end hvad virkeligheden viser. 

Kategorien andet omhandler de resterende svar, som har enten været svar udenfor de fire oven-

stående kategorier eller blot ufuldstændige svar, som blot indeholdte få bogstaver eller tegn.  

Ud fra fordelingen af respondenternes svar i figur 5 kan det ses, at egen vinding er den primære 

årsag til at folk begår besvigelser ifølge respondenterne, eftersom 55 pct. af de samlede besvarel-

ser vedrører egen vinding. Fordelingen på kategorierne besvigelsestrekant, grådighed og virksom-

hedens performance er 12 pct., 13 pct. og 14 pct., og giver alle forskellige indikationer på hvorfor 

folk begår besvigelser. Slutteligt udgør kategorien andet 6 pct. af besvarelserne. Ovenstående for-

deling er i overensstemmelse med en undersøgelse foretaget af Association of Certified Fraud 

Examiners, (ACFE). I 2020 har ACFE foretaget en undersøgelse af besvigelsestilfælde, og i den for-

bindelse karakteriseret de primære kendetegn for hvorfor folk begår besvigelser. De primære fak-

torer er en personlig livstil udover det sædvanlige og økonomiske problemer i privatøkonomien 

(ACFE, 2020, s. 52).  Fælles for faktorerne er, at de vedrører egen vinding og grådighed, hvorfor 

der kan ses en sammenhæng med resultaterne i figur 5. 

4.2.2 Analyse af kvalitative interviews 

I det følgende afsnit foretages en analyse af de udførte interviews. Analysen tager udgangspunkt i 

de emner og temaer, som er blevet udledt af de transskriberede interviews, hvorfor opbygningen 

af analysen sker efter temaerne og er influeret af den anvendte interviewguide (Bilag 8.2 - 8.5). 

Formålet med analysen er at identificere ligheder og uoverensstemmelser på tværs af interview-

personerne og slutteligt sammenligne resultaterne fra den kvalitative analyse med resultaterne fra 

den kvantitative analyse. Den kvalitative analyse kan bidrage med uddybende perspektiver til de 

problemstillinger, som blev identificeret i den kvantitative analyse, og potentielt styrke den sam-

lede konklusion på afhandlingens problemstilling.  

4.2.2.1 Revisors ansvar ved besvigelser 

Interviewpersonernes holdninger og opfattelser af revisors ansvar i relation til besvigelser analyse-

res i det følgende afsnit. Interviewpersonerne blev løbende spurgt ind til revisors ansvar, men 
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flere af dem bidrog med perspektiver, uden at blive direkte adspurgt til ansvaret. Besvarelserne 

håndteres opdelt.  

I interviewet med R1 er der fundet to forskellige emner:  Revisors ansvar og kompleksiteten af be-

svigelser. R1 fastslår, at revisorer har et ansvar ved at gennemgå virksomhedens interne kontrol-

ler, fordi dette kan have en enorm betydning for revisionen, eftersom stærke kontroller kan for-

mindske risikoen for at udføre besvigelser. R1 nævner: ” (…) jamen altså som revisor har vi jo et 

ansvar i forhold til at gennemgå, vurdere og tage stilling til virksomhedernes interne kontroller” 

(Bilag 8.4, s. 2). I forlængelse af dette ansvar påpeger R1, at revisorerne ikke har et primært ansvar 

for at revidere imod besvigelser, og at revisionen er opbygget på baggrund af væsentlighed: ” (…) 

vi reviderer jo ikke som udgangspunkt specifikt efter besvigelser, det er jo ikke det der er det pri-

mære formål” (Bilag 8.4, s. 3), ”jeg vil jo vove at påstå at du har besvigelser i en eller anden form i 

alle virksomheder, men der skal vi jo huske at der er et væsentlighedskriterium” (Bilag 8.4, s. 4). 

Det understreges derfor, at revisorers primære opgave ikke er at revidere mod besvigelser, men 

skal sikre sig at revisionen afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser 

jf. ISA 240 og som fremgår af afsnit 2.1.4.1. I forlængelse af ansvaret udpeger R1, hvorledes kom-

pleksiteten af udførte besvigelser er med til at påvirke sandsynligheden for, at disse bliver opdaget 

af revisionen: ”det er når der er flere foreninger, der forsøges holdt skjult, så er det meget vanske-

ligt, eller kan være det, at opdage.” (Bilag 8.4, s. 2). 

Ved analyse af R2s interview ses to væsentlige emner: Kommunikation og revisors handlinger. R2 

fremhæver, at man som revisor har et ansvar overfor kunden, der består i at kommunikere med 

medarbejdere hos kunden og med ledelsen. Dette sker for at opnå en forståelse af, hvor der er 

størst risiko for at opdage besvigelser, og hvilket arbejde kunden kan forvente af revisoren. R2 

nævner: ”Men det er jo klart, at det er meget med den her risikoidentifikation og få en samtale 

med ledelsen. Det er jo klart der, at du fanger flest ting.” (Bilag 8.4, s. 13). Det er derfor med til at 

øge sandsynligheden for at opdage besvigelser, hvis revisor opnår en tilstrækkelig risikoidentifika-

tion blandt andet gennem kommunikation med kunden. Kommunikation med kunden anvendes 

yderligere til at sikre, at der ikke opstår forskellige forventninger til revisors ansvar. R2 nævner et 

specifikt eksempel fra en virksomhed, hvor indkøbere laver særaftaler med leverandører for at få 

penge til indkøberens private konto og her er kommunikationen altafgørende: ”Og det har jeg 
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prøvet et par gange hos en specifik kunde, og der er en hel klar forventningsafstemning om, at det 

kan vi ikke opdage.” (Bilag 8.4, s. 12). 

I forhold til emnet revisors handlinger nævner R2 helt specifikt, hvilke handlinger de som revisorer 

skal udføre i henhold til ISA 240: ”Det er jo sådan at i ISA 240 står der jo konkret to ting du skal un-

dersøge. Den ene er at du skal undersøge posteringer i løbet af året, og den anden er at du skal un-

dersøge posteringer ved regnskabsårets afslutning.” (Bilag 8.4, s. 14). 

PV og OV nævner grundlæggende det samme emne, revisors ansvar. PV understreger at revisors 

primære opgave anses som en kontrol af, at regnskabet viser et retvisende billede: ”Det er klart at 

revisorens primære opgave er at komme ud og vise et retvisende billede af regnskabet, når det skal 

offentliggøres.” (Bilag 8.4, s. 21). Derudover påpeger PV, at han ikke forventer at revisor søger ef-

ter besvigelser uanset beløbsstørrelse, da han nævner væsentlighedskriteriet, som en vigtig del af 

revisors ansvar.  ”Men det er hele tiden igen, der falder jeg lidt tilbage på, at det er lidt nemmere 

når du er større, fordi så er væsentlighedskriteriet også det større.” (Bilag 8.4, s. 24). PV forventer 

ikke, at revisor vender samtlige bilag, men derimod sikrer at regnskabet er retvisende og gennem-

går forretningsgangene for at kontrollere, at processerne og data fungerer hensigtsmæssigt og bli-

ver behandlet korrekt.  

OV understreger ligeledes, at der ikke er en forventning om, at revisors ansvar indebærer at kon-

trollere samtlige bilag, hvorfor forventningen er i overensstemmelse med PV: ” (…) vi har 460.000 

fakturaer om året og vi har jo ikke nogen forventning om at revisionen via dem kan gå ind og fange 

nogle der ville snyde (…) men de skal påse at arbejdsgangene, forretningsgangene og kontrolsyste-

merne er hvor de skal være” (Bilag 8.4, s. 28). 

Der er en udbredt konsensus mellem interviewpersonerne om, at det ikke er revisors ansvar at 

kontrollere samtlige bilag. R1 og R2 nævner begge, at revisors primære fokus ikke er rettet mod 

besvigelser. En forventningsafstemning mellem revisor og kunden er med til at påvirke opfattelsen 

af revisors ansvar. Resultaterne fra den kvalitative analyse indikerer ikke, at R1, R2, PV og OV har 

væsentligt forskellige forventninger til revisors arbejde, hvilket understreges af, at de ikke forven-

ter revisors kontrol af samtlige bilag. 
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4.2.2.2 Ledelsens ansvar ved besvigelser 

Interviewpersonerne blev bedt om at forholde sig til, hvilket ansvar en virksomheds ledelse har for 

at opdage og forhindre besvigelser.  

I interviewet med R1 er det gennemgående tema kontrol, når snakken falder på ledelsens ansvar. 

R1 pointerer at virksomheden befinder sig i frontlinjen, når det kommer til opdagelse og beskyt-

telse mod besvigelser, hvilket er i overensstemmelse med ledelsens ansvar som nævnt i afsnit 

2.1.4.2. Three line of defence er et gennemgående begreb i interviewet med R1, og den involverer 

tre linjer, som alle er med til at sikre mod kontroller. Forrest står virksomheden selv, i andet lag 

findes opdagende kontroller og medarbejdere i controlling funktioner, hvor tredje og sidste lag be-

står af den eksterne gennemgang, typisk i form af revision (Bilag 8.4, s. 2). Det altafgørende er 

dog, at ledelsen har etableret effektive opdagende og præventive kontroller, eftersom mangler 

heri øger sandsynligheden for besvigelser: ”Og har du dårlige kontrolsystemer, så frister du poten-

tielt folk og risikoen bliver større for at man kan gennemføre noget uopdaget.” (Bilag 8.4, s. 3). R1 

påpeger tilsvarende, hvordan ledelsen kan sikre, at der ikke skabes en kultur, hvor medarbejderne 

er fristede til at begå besvigelser: ”Men det er jo det der gør at folk ikke bliver fristede, det at de 

føler der er nogle der holder øje og de føler der bliver fulgt op på op og stillet spørgsmål.” (Bilag 

8.4, s. 4). Det understreges hermed, at ledelsen har ansvaret for at etablere præventive og opda-

gende kontroller, for at mindske risikoen for besvigelser og eventuelt identificere de besvigelser, 

der måtte være udført. 

Der identificeres ikke signifikant forskellige emner i relation til ledelsens ansvar i de to interviews 

med PV og OV, hvor de identificerede emner er egen kontrol og sikring af arbejdsgang. OV mener, 

at de som virksomhed skal sikre sig på bedst mulig måde mod muligheden og risikoen for besvigel-

ser: ”Vi har det ansvar at vi skal sikre os, at arbejdsgangen, forretningsgangen, procedurer (…) Så 

vi skal jo gøre alt hvad vi overhovedet magter for at forhindre besvigelser ved at have nogle tyde-

lige forretningsgange og arbejdsgange.” (Bilag 8.4, s. 28).  Som fremhævet fra interviewet med 

OV, skal virksomheden sikre sig mod besvigelse med tydelige arbejdsgange, hvilket er i overens-

stemmelse med ansvaret, som beskrevet af R1. R1 nævnte netop, at arbejdsgangen i en virksom-

hed skal imødekomme risikoen fra besvigelser. PV nævner endvidere, at virksomheden selv skal 

være i stand til at identificere uklarheder, som potentielt kan være besvigelser ved løbende 
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controlling, og at det dermed ikke er revisors primære ansvar: ”Der sidder økonomiafdelingen og 

løber deres igennem, ser om der et eller andet der løber skævt.” (Bilag 8.4, s. 21), ”Vi forventer ikke 

at de ved, hov du betaler 3 kroner for meget for den her enhed som du køber 1 million af, det skal 

de ikke vide. Det skal vi selv fange.” (Bilag 8.4, s. 21). 

Ovenstående analyse illustrerer en generel enighed mellem interviewpersonerne i relation til le-

delsens ansvar ved besvigelser, eftersom de alle fremhæver at ledelsen har det primære ansvar.  

4.2.2.3 Eksistensen af en forventningskløft 

I interviewet blev interviewpersonerne bedt om at forholde sig til forventningskløften. Herunder 

om interviewpersonerne har en opfattelse af, om der eksisterer en forventningskløft og potentielt 

har oplevet forskellige forventninger på egen krop. Særligt interessant er det, at hverken OV eller 

PV var bekendte med begrebet forventningskløften, hvorfor de begge fik en introduktion til begre-

bet. Fælles for R1 og R2 er, at de har kendskab til begrebet, hvilket kan skyldes, at revisorer oftere 

møder begrebet i det daglige arbejde. 

R1 nævner to emner i relation til forventningskløften: Eksistens og lovgivning. R1 taler om emnet 

eksistens, da han bliver spurgt til om han har oplevet forskellige forventninger til, hvem der har 

ansvaret for at identificere besvigelser. Til dette svarede R1: ”Ja, jamen det er der jo helt klart.” 

(Bilag 8.4, s. 7). R1 mener altså, at der er en forventningskløft og kommer med et eksempel på, 

hvor problemet især findes i Danmark. ”Fordi der vil ofte være en forventningskløft, altså der fin-

des jo bestyrelsesmedlemmer, også i Danmark, som mener at dem der aflægger regnskab er revi-

sor, men det er jo forkert ifølge loven, og det er forkert ifølge virkeligheden, men ikke desto min-

dre, så er det det de føler.” (Bilag 8.4, s. 7). Fænomenet forventningskløften eksisterer ifølge R1, og 

en manglende italesættelse af muligheden for en kløft overfor regnskabsbruger og offentligheden 

er med til at øge sandsynligheden for at den opstår: ” (…) men jeg vil helt sikkert sige, at hvis man 

ikke italesætter den, så vil der være en kløft.” (Bilag 8.4, s. 7). 

I relation til emnet lovgivning understreger R1, at der er en klar lovgivning på besvigelsesområdet 

på nuværende tidspunkt men en manglende diskussion om, hvad der forventes af revisorer på de 

forskellige områder, kan medføre en voksende kløft: ”Så jeg synes egentligt at loven er meget klar 

på områderne, men hvis man ikke har den reelle diskussion, så bliver kløften meget stor.” (Bilag 

8.4, s. 7). Lovgivningen er derfor tilstrækkelig på nuværende tidspunkt. Kommunikation omkring 
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revisors opgaver, vil dermed være en mulighed for at mindske forventningskløften på baggrund af 

de nuværende standarder.  

I interviewet med R2 er der identificeret emnet: Kommunikation som redskab. R2 er bekendt med 

begrebet forventningskløft, men har ikke oplevet kløften i praksis, og frygter at en forventnings-

kløft vil medføre en krænkelse af revisors professionelle kompetence. Hovedpointen fra R2 i rela-

tion til forventningskløften er kommunikation, eftersom kommunikation omkring revisors handlin-

ger kan være med til at lave en forventningsafstemning af revisors arbejde. Dette fremgår af føl-

gende: ”Selvfølgelig er jeg bekendt med begrebet forventningskløften. Men i relation til besvigel-

ser, så har jeg ikke oplevet den, heldigvis. (…) Der er det jo vigtigt at få kommunikeret i planlægnin-

gen, hvad er det for handlinger vi laver i relation til besvigelser, hvad er det for et fokus vi har i re-

lation til besvigelser.” (Bilag 8.4, s. 13). 

Der opleves en generel enighed blandt R1 og R2 i relation til, hvordan forventningskløften potenti-

elt kan mindskes, hvilket sker gennem en italesættelse af kløften og en klar kommunikation om, 

hvad der kan forventes af revisor.  

R2’s syn på mulig reduktion af forventningskløften fremgår af nedenstående citat, hvor det bliver 

pointeret at kommunikation mellem revisor og de reviderede er alfa og omega:  ”Det det går på, 

det er kommunikation. At man får kommunikeret hvad det er vi undersøger og hvad er det vi ikke 

undersøger. Hvad er det der er omfattet af en revision og hvad er det der ikke er omfattet af en re-

vision. Det kan dataanalyse simpelthen ikke løse.” (Bilag 8.4, s. 17). 

En klar kommunikation af hvilke handlinger der foretages, og hvilke der undlades, samt en forvent-

ningsafstemning med den øvre ledelse på den reviderede kunde er essentielt for at undgå kløften. 

Introduktionen af begrebet forventningskløft overfor PV og OV gav ikke anledning til væsentlige 

overvejelser til brug for analysen. PV nævner dog, at han tror på muligheden for at der eksisterer 

en forventningskløft: ”Jamen jeg tror at der er lidt der.” (Bilag 8.4, s. 23). I forhold til muligheden 

for at mindske eller komme forventningskløften til livs, er PV enig med både R1 og R2 i, at kommu-

nikation og en forventningsafstemning er med til at imødekomme divergerende forventninger: 

”Jeg tror igen, at det er en forventningsafstemning du har med din revisor inden du starter op.” (Bi-

lag 8.4, s. 23). 
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Forventningskløften eksisterer stadig, og ovenstående analyse identificerede et forskelligt kend-

skab til forventningskløften alt efter interviewpersonens arbejdsområde. Fælles for interviewper-

sonernes holdninger er, at kommunikation og italesættelse af kløften er to helt essentielle ele-

menter til at formindske risikoen for, at der kan opstå en kløft. 

4.2.2.4 Forventninger til dataanalyse 

I interviewet blev interviewpersonerne spurgt ind til brugen af dataanalyse og forventninger til 

hvad dataanalyse kan bidrage med, nu såvel som i fremtiden. Afsnittet anvendes til at besvare 

spørgsmålet om, hvorvidt dataanalyse kan mindske forventningskløften ved revision af besvigel-

ser. 

I R1’s interview blev der identificeret tre forskellige emner: Mere værdi, udfordringer og effekt på 

forventningskløften. Det første emne relaterer sig til, hvornår dataanalyse især giver ekstra værdi. 

Ledelsen har som nævnt i afsnit 2.1.4.2 ansvaret for at have etableret effektive og velfungerende 

kontroller, og R1 påpeger, at dataanalyse giver større værdi i de tilfælde hvor kontrolsystemerne 

er svage:  ”Men jeg vil argumentere for, at jo svagere kontrolsystemet er, jo mere værdi har du af 

dataanalyse potentielt.” (Bilag 8.4, s. 5). En af fordelene ved dataanalyse er, at man kan teste flere 

bilag, hvilket især er en nødvendighed når kontrolsystemet er svagt, og der er behov for at lave 

mere substansrevision.  

I forhold til emnet udfordringer nævner R1 nogle forskellige faktorer, som giver revisorerne udfor-

dringer, og disse kræver en ekstra indsats fra revisorerne. Brugen af dataanalyse kræver grundlæg-

gende en stor forståelse af virksomheden og de iboende risici. En utilstrækkelig forståelse kan 

medføre, at revisorerne ikke har kendskab til, hvilke risici der skal tages højde for og undersøges. 

Alle svarene befinder sig i dataene, det kræver blot at revisor kan stille de korrekte spørgsmål: 

”Det er bare hvis du ikke har set risikoen og ikke har set svaghederne, så forstår du heller ikke at 

analysere data. Alle svar ligger i data, men hvis du ikke kan formulere spørgsmålene, så finder du 

ikke svaret.” (Bilag 8.4, s. 4). Brugen af dataanalyse kræver en forståelse fra regnskabsbrugerne 

om at dataanalyse er en tidskrævende, kompleks og videnstung proces, for at få det optimale ud 

af værktøjerne. 

Effekt på forventningskløften er identificeret som følge af, at R1 blev spurgt til, om han vurderer at 

dataanalyse kan være med til at formindske forventningskløften, som er en del af afhandlingens 
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problemstilling. R1 understreger klart, at dataanalyse kan have den modsatte effekt på kløften, 

såfremt der ikke sker en opdatering eller ajourføring af standarderne: ”Nej, så længe lovgivningen 

er den samme, så vil jeg vende den om og sige, at det potentielt kan være med til at forøge kløf-

ten.” (Bilag 8.4, s. 8). Forventningen er dermed umiddelbart modsatrettet af hvad den overord-

nede forventning var til brugen af dataanalyse inden undersøgelsen. R1 underbygger sin udtalelse 

omkring forøgelsen af kløften med: ”Der er meget stor forskel på for mig blot at stå til, og sige at 

så opdager de bare alt med dataanalyse. Det vil være naivt og forkert. Så jeg vil egentligt argu-

mentere for at risikoen som følge af alle disse smarte værktøjer potentielt kunne være, at forvent-

ningskløften kan blive større, hvis det ikke bliver italesat.” (Bilag 8.4, s. 8). R1 konkluderer dermed, 

at dataanalyse kan være med til at forøge forventningskløften og kræver yderligere kommunika-

tion og italesættelse end hidtil. 

Ved interview af R2 identificeres følgende tre emner: Erstatning af handlinger, effekt på forvent-

ningskløften og fremtid. 

Erstatning af handlinger blev observeret, da han ved spørgsmålet, hvorvidt outputtet fra dataana-

lyse kan erstatte førhen udførte handlinger, svarede følgende: ” Ja, det kan det. Førhen havde man 

bilagsrevision, og nu kan du jo gå ind i data og se.” (Bilag 8.4, s. 15). Det tyder altså på, at der er 

sket en vis procesoptimering med indførelse af dataanalyse, ved blandt andet bilagsrevision, hvor 

dette før skulle foretages manuelt.  

Effekt på forventningskløft identificeres på baggrund af R2’s kommentarer vedrørende egne for-

ventninger til dataanalysens virkning på forventningskløften, hvortil R2 blandt andet fremhæver, 

at han aldrig har været vidne til at finde en besvigelse ved anvendelse af dataanalyse: ”Jeg har 

endnu ikke lavet en dataanalyse der har fundet besvigelser, og jeg har lavet mange og fået lavet 

mange på de kunder jeg har. Men vi har ALDRIG fundet en besvigelse ved dataanalyse. Vi har fun-

det det på mange andre måder, og det er hvor man tænker logisk og siger, at der er noget her der 

ikke hænger sammen” (Bilag 8.4, s. 13). Der lægges til gengæld vægt på revisors egen evne til at 

tænke logisk, og derved ikke blot læne sig op ad det output, som dataanalysen leverer.  

Opfølgende på ovenstående kommentar mener R2 ligesådan ikke, at dataanalyse kan formindske 

forventningskløften: ”Så man skal passe på med at sige at dataanalyse i virkeligheden løser noget i 

forhold til en forventningskløft, det kan jeg simpelthen ikke se det gør.” (Bilag 8.4, s. 17). 

R2 har en klar holdning til hvorvidt dataanalyse har en effekt på forventningskløften, og lægger 
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således ikke fingrer imellem, da spørgsmålet om hvorledes anvendelsen af dataanalyse kan for-

mindske forventningskløften: ” (…) det er ikke dataanalyse, som gør en forskel på det punkt. Det er 

kommunikation.” (Bilag 8.4, s. 17). 

Der lægges tilsvarende op til at forventningskløften kan forøges, hvis revisor går ud og oversælger 

sin sikkerhed på dataanalyse til kunden, hvilket vil medføre øgede forventninger til revisor, som 

denne muligvis ikke kan leve op til: ”Det er ikke afgørende om det er dataanalyse eller manuelt. 

Det der er afgørende, er hvordan man kommunikerer, fordi det kan i virkeligheden gøre forvent-

ningskløften større, hvis en kunde nu spørger revisor: “Jamen hvordan reviderer i?” og revisor så 

svarer: “Jamen det gør vi med dataanalyse, det har vi et helt system for der sørger for at alle fejl 

bliver opdaget”” (Bilag 8.4, s. 17). 

R2 taler om emnet fremtiden i forbindelse med den nuværende digitalisering af revisionen af be-

svigelser. R2 har et indgående kendskab til udviklingen af dataanalyseværktøjerne i PwC og vurde-

rer, at brugen af dataanalyse på besvigelser er fuldt ud digitaliseret. ”Jamen jeg ser det sådan, at 

på dataanalyse for besvigelser, der er vi helt med. Altså det kan ikke blive mere digitalt end det er.” 

(Bilag 8.4, s. 17).   

PV taler udelukkende om emnet værdi og anser revisorernes arbejde med dataanalyse som væ-

rende særdeles værdifuldt. Emnet værdi dækker over måden hvorpå PV omtaler revisors brug af 

dataanalyse, og han sætter pris det output, som de får af dataanalyserne: ”Der vil jeg sige at der 

kører vi data ud til dem som de kan sidde og knuse i deres systemer. Det synes jeg giver rigtig god 

værdi.” (Bilag 8.4, s. 20). Senere i interviewet falder snakken på, om PV vil forvente at revisorer an-

vender dataanalyse til at identificere besvigelser og anvendelsen vil øge sandsynligheden for at 

identificere besvigelser, og her svarer han entydigt ”Ja.” (Bilag 8.4, s. 24). Forventningen stemmer 

ikke overens med R2 som understregede, at han aldrig har identificeret en besvigelse ved brug af 

dataanalyse, hvorfor indeværende analyse indikerer forskellige forventninger til omfanget og bru-

gen af dataanalyse.  

I interviewet med OV er emnerne fordele, forventninger og belastning blevet identificeret i rela-

tion til temaet dataanalyse. Emnet fordele udledes af OV’s kommentarer til dennes forventninger 

til brugen af dataanalyse, hvor OV fremhæver nogle fordele ved revisors brug af dataanalyse. OV 

har en stor tiltro til, at mulighederne med ny teknologi er med til at øge sandsynligheden for at 
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finde noget, som man ikke tidligere har været i stand til. ”Og det synes jeg kun er et plus, vi har jo 

noget teknologi og nogle løsninger som kan finde noget helt andet end man kunne ved at gå og 

søge i arkivskabe og tilfældige steder.” (Bilag 8.4, s. 30). I interviewet falder snakken også på, hvor-

vidt brugen af dataanalyse i revisionen giver OV en større tiltro til regnskabet, hvilket OV mener at 

det gør. ” Ja, det gør det helt bestemt.” (Bilag 8.4, s. 30). OV er derfor af den overbevisning, at da-

taanalyse kan give et anderledes perspektiv på regnskabet end tidligere og føler en større tiltro til 

regnskabet.  

Forventninger identificeres i den sammenhæng, hvor OV bliver spurgt til, om han forventer at revi-

sor anvender dataanalyse til at opdage besvigelser. ”Det vil jeg sige at jeg synes er en rigtig god 

ide. Det vil jeg bare sige ja til.  Det vil være et ekstra plus, nu når redskaberne er til det.” (Bilag 8.4, 

s. 31). OV påpeger her sin forventning om, at revisor anvender dataanalyse målrettet mod besvi-

gelser. Det tredje og sidste emne er belastning, og udspringer sig af snakken om, hvorvidt medar-

bejderne er i stand til at hjælpe revisorerne med at levere korrekte og tilstrækkelige dataudtræk. 

OV nævner selv, at dataudtræk sagtens kan laves, men det er samtidig en stor arbejdsmæssig 

byrde for de medarbejdere, som skal lave udtrækkene til brug for revisionen. ”Ja, altså vi kan godt 

levere data, men det er nok mere den arbejdsmæssige belastning der medfølger.” (Bilag 8.4, s. 30). 

Brugen af dataanalyse i revisionen ser derfor ud til at påføre en arbejdsmæssig byrde for kun-

derne. 

Ovenstående analyse af interviewpersonernes holdninger og forventninger til dataanalyse. R1 og 

R2 mener begge, at dataanalyse er et værktøj, som ikke øger sandsynligheden for at identificere 

besvigelser, og kræver en stor forståelse af kundens risikoprofil for at stille de korrekte spørgsmål 

til undersøgelsen. R2 har endvidere aldrig oplevet at finde en besvigelse med en dataanalyse. Fæl-

les for PV og OV er en forventning om, at revisor anvender dataanalyse til at opdage besvigelser 

og vurderer at sandsynligheden for at opdage besvigelser er større ved anvendelse af dataanalyse. 

Analysen indikerer forskellige forventninger mellem revisorer på den ene side og både privat og 

offentlig virksomhed på den anden side. Endvidere blev det i analysen påpeget af revisorerne, at 

dataanalyse potentielt kan være med til at forøge forventningskløften, fordi der kan være flere 

forventninger, som ikke bliver italesat når dataanalyse anvendes. 
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4.2.3 Delkonklusion 

I analysen af det enlige kvalitative spørgsmål fra spørgeskemaet blev det fundet, at folk primært 

begår besvigelser for egen vindings skyld, eftersom mere end 50 pct. af de adspurgte responden-

ter havde angivet et svar, der tilhørte denne kategori. I analysen af de kvalitative interviews blev 

der identificeret en generel konsensus mellem interviewpersonerne vedrørende revisors ansvar i 

relation til besvigelser, hvor interviewpersonerne alle påpegede, at det ikke kan forventes at revi-

sorer gennemgår samtlige bilag. Der blev heller ikke identificeret forskellige forventninger i rela-

tion til ledelsens ansvar for at identificere besvigelser, hvor det gennemgående tema var, at ledel-

sen er ansvarlig for virksomhedens kontrolmiljø og interne forretningsgange. 

Der opleves ikke en generel konsensus, når det kommer til dataanalyse og dets anvendelse. Her 

ses der en klar forskel i forventninger mellem revisorerne og de ledende medarbejdere i virksom-

hederne. Revisorerne er af en klar overbevisning om at dataanalyse ikke identificerede flere besvi-

gelser ved udførelsen af revision, hvor det er det klare indtryk hos de ledende medarbejdere i virk-

somhederne. 

De interviewede revisorer argumenterede endvidere for, at anvendelsen af dataanalyse kan være 

med til at forøge forventningskløften, fordi der kan opstå forskellige forventninger til, hvad revisor 

kan identificere og kontrollere ved anvendelse af dataanalyse. Denne forventningskløft kan relate-

res både til rimelighedskløften og præstationskløften jf. Porters beskrivelse i afsnit 2.2.2, hvilket 

begrundes med at de interviewede revisorer faktisk udnytter dataanalyse fyldestgørende i forhold 

til de krav der er til dem. Dog oplever begge revisorer, at brugen af dataanalyse kan forøge den 

allerede eksisterende forventningskløft. Dette skyldes, at standarderne ikke lever op til regnskabs-

brugernes forventninger, og regnskabsbrugerne kan have urealistiske forventninger til hvad der er 

muligt med dataanalyse. Dette understøttes af svarene fra interviewpersonerne fra privat og of-

fentlig virksomhed, som klart indikerer forventningerne om, at anvendelse af dataanalyse vil resul-

tere i flere fund af besvigelser. Forventningerne er således urimelige i forhold til de pligter, som 

med rimelighed kan forventes af revisor.  

I stedet for at anvende dataanalyse til at formindske forventningskløften, blev det i analysen tyde-

liggjort, at en klar og tydelig kommunikation mellem revisorer og regnskabsbrugere er et effektivt 

redskab til at komme forventningskløften til livs. Kommunikationen kan bestå i en direkte 
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kommunikation mellem revisorer og virksomhederne, men kan også ske i forbindelse med udgi-

velse af publikationer, der beskriver hvad der efter lovgivningen og standarderne er revisors an-

svar. I forlængelse heraf udtalte R1, at så længe standarderne er som på nuværende tidspunkt, vil 

regnskabsbrugernes forventninger til dataanalyse påvirke rimelighedskløften. Dette giver anled-

ning til overvejelsen om, at en opdatering af revisionsstandarderne potentielt kan medføre en for-

mindskelse af forventningskløften. Såfremt standarderne opdateres i retning af de muligheder 

som dataanalyseværktøjerne besidder, kan rimelighedskløften overfor regnskabsbrugerne for-

mindskes, fordi standarderne nærmer sig deres forventninger. 

4.3 Sammenligning af analyserne 

Som det fremgår af afsnit 1.3.3 anvendes mixed methods til brug for analysen, hvorfor afsnittet vil 

indeholde en sammenligning af analyserne fra afsnit 4.1 og 4.2, for at udlede sammenhænge og 

forskelle. 

Den kvantitative analyse i afsnit 4.1.3 identificerede en forventningskløft i relation til revisors ar-

bejde, som inkluderede offentlig virksomhed og tilsynsmyndigheder. En tilsvarende kløft blev ikke 

identificeret i analysen af OVs overordnede forventninger til revisors ansvar, hvorfor den kvalita-

tive analyse indikerer et andet resultat. Der er sammenhæng mellem analyserne i afsnit 4.1.3 og 

4.2.2.1 mellem revisor og PV i relation til revisors ansvar, da der ikke er identificeret en kløft i rela-

tion til andet end det revisende billede. I afsnit 4.1.3 blev identificeret forskellige forventninger til, 

om revisor skulle sikre det retvisende billede af virksomhedens årsrapport, hvor privat virksomhed 

i større grad var enig end revisorer. Dette gør sig også gældende i analysen i afsnit 4.2.2.1. 

Derudover konkluderede analysen i afsnit 4.1.3 en forventningskløft, mellem revisor og de tre øv-

rige respondentgrupper, i forhold til problemstillingerne om, at revisor skal søge efter besvigelser 

uanset størrelse og tjekke samtlige banktransaktioner. En tilsvarende kløft identificeres ikke i ana-

lysens afsnit 4.2.2.1, hvor der er en generel enighed om, at revisor ikke kan kontrollere og gen-

nemgå samtlige bilag, og PV fremhæver desuden, at revisor skal anvende en væsentlighedsbe-

tragtning. 

I forlængelse heraf er ledelsens ansvar blevet analyseret i afsnit 4.1.3 og 4.2.2.2, og der er en sam-

menhæng i konklusionen af begge afsnit. Enigheden består i, at det er ledelsens primære ansvar at 



Aarhus Universitet  Søren Stenum 
Kandidatspeciale 2021  Victor Petersen 

Side 83 af 104 
 

have procedurer og forretningsgange der imødekommer risikoen for besvigelser. Dette stemmer 

overens med ledelsens ansvar jf. afsnit 2.1.4.2.  

Forventningen til revisors anvendelse af dataanalyse fra afsnit 4.2.2.4 er i uoverensstemmelse 

med revisorernes forventning, som blev analyseret i afsnit 4.1.4. Her blev der identificeret en for-

ventningskløft mellem revisorerne og de resterende respondentgrupper heriblandt private virk-

somheder. Forventningen illustreret af PV er dermed konsistent med respondenterne i tabel 15, 

og indikerer en forventningskløft til brugen af dataanalyse, og dermed sammenhæng mellem den 

kvalitative- og kvantitative analyse. R2 understreger konklusionen fra afsnit 4.1.4 med, at han al-

drig har oplevet at identificere en besvigelse med en dataanalyse, hvorfor det ikke kan forventes 

at dataanalyse anvendes specifikt til det formål. 

Slutteligt konkluderede den kvantitative analyse i afsnit 4.1.4, at der var forskellige opfattelser af 

udfordringerne ved at lave korrekte dataudtræk, hvor revisorerne anså udfordringen som større 

end de resterende, hvilket fremgik af tabel 18. Dette understreges af R2, som påpeger sværheds-

graden ved at få data af den korrekte kvalitet (Bilag 8.4). 
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5. Konklusion 
Dette afsnit indeholder konklusionen for afhandlingen, hvor besvarelsen af afhandlingens pro-

blemformulering er udført. Problemformuleringen lød således: 

Hvad er forventningskløften ved revision af besvigelser, og kan brugen af dataanalyse i revisio-

nen formindske forventningskløften? 

Det blev i metodeafsnittet fastlagt således, at fremgangsmåden for afhandlingen foregår efter en 

subjektiv tilgang, og er udarbejdet med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse og fire inter-

views. De relevante respondenter er afgrænset til Big Four revisorer, private virksomheder, offent-

lige virksomheder og tilsynsmyndigheder. Spørgeskemaet og interviewguiden blev udarbejdet 

med udgangspunkt i afhandlingens metodevalg, og afhandlingens teoriafsnit dannede grundlaget 

for spørgsmålene til indsamlingsmetoderne. En besvigelse blev med udgangspunkt i ISA 240 defi-

neret som en bevidst handling foretaget af en eller flere personer, der ved anvendelse af vildled-

ning opnår en uberettiget eller ulovlig fordel. Revisors ansvar i relation til besvigelser er at opret-

holde god revisorskik og være offentlighedens tillidsrepræsentant for at opnå høj grad af sikker-

hed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser. Det pri-

mære ansvar for at forebygge og opdage besvigelser påhviler virksomhedens daglige og øverste 

ledelse, hvorimod revisors ansvar er præget af en væsentlighedsbetragtning.  

Forventningskløften blev defineret med udgangspunkt i Brenda Porters model der fastslår, at en 

kløft opstår som følge af revisors manglende ydelser, utilstrækkelige standarder eller urimelige 

forventninger fra samfundet. Porters model blev fulgt op af Bent Warming-Rasmussens teori ved-

rørende tillidsprocessen, som giver begrundelser for, hvorfor en forventningskløft kan opstå. Her 

opstår forventningskløften på baggrund af samfundets erfaringsgrundlag, normsæt og aktuelle op-

levelser med revisors arbejde. 

I analysen af spørgeskemaet blev der identificeret en klar overensstemmelse mellem responden-

terne i relation til ledelsens ansvar ved besvigelser. Anderledes så det ud med revisors ansvar i re-

lation til besvigelser, hvor der blev identificeret en forventningskløft til offentlig virksomhed og til-

synsmyndigheder jf. tabel 8. Mere end halvdelen af de adspurgte revisorer angav, at de var over-

vejende- eller helt uenige, hvorimod grupperne på den anden side af kløften var helt- eller 
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overvejende enige. Analysen viste at identificerede kløfter til offentlig virksomhed og tilsynsmyn-

dighed i høj grad kan forklares ved, at grupperne har et mindre kendskab til revisors arbejde end 

de øvrige grupper. Derudover blev der identificeret yderligere fire kløfter, som alle relaterede sig 

til rimelighedskløften i spørgeskemaet i relation til revisors ansvar ved besvigelser.  

I den kvantitative analyse af respondenternes forventninger til brugen af dataanalyse i revisionen, 

kunne der identificeres forskellige forventninger til revisors anvendelse dataanalyse for at opdage 

besvigelser. Regnskabsbrugerne angiver en større tiltro til at anvende dataanalyse mod besvigelser 

end revisorerne gør, hvilket kan skyldes, at der ikke er krav om anvendelse af dataanalyse i ISA 

240. Dermed kan der være tale om mangelfulde standarder, hvorfor kløften kan klassificeres som 

en præstationskløft. Revisorerne er derimod ikke overbeviste om, at dataanalyse skal anvendes 

målrettet til at identificere besvigelser. Dette blev understreget i den kvalitative analyse, hvor R2 

påpegede, at han aldrig havde opdaget en besvigelse i forbindelse med en dataanalyse. Samtidig 

påpegede adspurgte regnskabsbrugere, at det forventes af revisor at anvende dataanalyse for at 

finde besvigelser og at anvendelsen øger sandsynligheden for at opdage disse.  

Den kvalitative analyse konkluderede, at anvendelsen af dataanalyse i revisionen vil medføre en 

større forventningskløft, hvis der ikke sker en tilstrækkelig kommunikation og forventningsafstem-

ning af værktøjets muligheder og begrænsninger. Såfremt der ikke forventningsafstemmes kan 

forventningskløften forøges, hvis regnskabsbrugerne forventer, at revisorer finder alle fejl ved an-

vendelse af dataanalyse. Revisorerne vurderede at italesættelse og kommunikation af værktøjer-

nes funktion og revisors anvendelse er essentiel for at undgå en sådan effekt i fremtiden.  

Med udgangspunkt i ovenstående konkluderes, at der fortsat er en forventningskløft ved revision 

af besvigelser, og brugen af dataanalyse er med til at forøge forventningskløften på nuværende 

tidspunkt. Forventningskløften er derfor et fænomen, som fortsat kræver opmærksomhed fra re-

visorer og standardsættere for at undersøge, hvordan kløften kan formindskes i fremtiden. 
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6. Perspektivering 

Det følgende afsnit vil indeholde de overvejelser, som afhandlingens konklusion har givet anled-

ning til. Afhandlingen har undersøgt hvorvidt der eksisterer en forventningskløft ved revision af 

besvigelser, og om dataanalyse i så fald kan formindske denne kløft. Der blev fundet en forvent-

ningskløft, ligesom dataanalyse blev vurderet til at have en negativ effekt på forventningskløften. 

Konklusionen på dataanalysens effekt på forventningskløften anses som overraskende, eftersom 

forventningen til værktøjet var den modsatte. Forventningen til dataanalysens potentielt formind-

skende effekt på forventningskløften blev opstillet på baggrund af artiklen Breuning (2019), der 

fremhævede teknologien som et værktøj til at mindske forventningskløften. 

I den kvalitative del af analysen fremhævede en interviewperson, at dataanalyse på nuværende 

tidspunkt ikke medfører flere handlinger fra revisorernes side på grund af udformningen af stan-

darderne. I denne forbindelse kunne det være nærliggende at undersøge, hvorvidt brugen af data-

analyse i revisionen vil kræve en opdatering af ISA’erne, så de afspejler den teknologiske udvikling 

og de teknologiske muligheder. Forventningskløfterne i analysen er klassificeret som rimeliglig-

heds- og præstationskløfter, hvorfor det kunne være af interesse at undersøge hvorvidt opdate-

ring af revisionsstandarderne kan formindske forventningskløften.  

Derudover argumenterede begge revisorer i den kvalitative analyse for, at en øget og mere klar 

kommunikation mellem revisor og omverdenen kan påvirke forventningskløften. Rimelighedskløf-

ten skyldes urimelige forventninger fra regnskabsbrugerens side, hvorfor perspektivet omkring 

kommunikationen kunne være spændende at undersøge yderligere, eftersom det bliver fremhæ-

vet som et forslag til at formindske forventningskløften. En undersøgelse kunne også tage ud-

gangspunkt i, om der er behov for i højere grad at informere omkring, hvad der grundlæggende er 

revisors ansvar. 

Grundlæggende blev det vurderet interessant at undersøge hvilke tiltag eller handlinger, der skal 

til for at formindske forventningskløften i relation til besvigelser. Indeværende afhandling tog ud-

gangspunkt i dataanalyse, hvorfor det kunne være relevant at søge bredere i revisors værktøjs-

kasse for at finde ud af, hvilket værktøj som potentielt kan formindske kløften. 
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8. Bilag 
8.1 Spørgeskema 

Nedenfor er hele spørgeskemaet. I særskilt pdf-fil findes respondentstien for hver enkelt respon-
dentgruppe. Se fil bilag 8.1 Sti 

Hej! Vi hedder Søren og Victor - og vi har brug for din hjælp!  

Vi er ved at lave vores afsluttende projekt på kandidatuddannelsen i revision på Aar-
hus Universitet, hvor vi vil undersøge forventningerne til revisors arbejde i relation til 
revisionen af besvigelser.  
Besvarelsen af spørgeskemaet er 100% anonymiseret og forventes at tage ca. 5 mi-
nutter. 
Ved besvarelse af spørgeskemaet har du mulighed for at deltage i lodtrækningen om 
en gavekurv. Til slut i spørgeskemaet, kan du vælge hvorvidt du ønsker at deltage i 
lodtrækningen ved at angive din mailadresse.  
Har du spørgsmål til spørgeskemaet, er du meget velkommen til at kontakte os 
på 201609948@post.au.dk / 201609542@post.au.dk eller på telefon +45 28189448.  
 

Tak for din deltagelse! 
Med venlig hilsen 
Søren Stenum og Victor Petersen 

 
Spørgsmål 1 

Hvilket fagområde arbejder du indenfor? 

(1) q Revisor 
(2) q Privat virksomhed - Regnskabsmedarbejder (Regnskabschef, controller, bogholder mv.) 
(5) q Privat virksomhed - Øverste ledelsesorgan (Direktør, bestyrelsesmedlem mv.) 
(3) q Offentlig virksomhed - Regnskabsmedarbejder (Regnskabschef, controller, bogholder mv.) 
(6) q Offentlig virksomhed - Øverste ledelsesorgan (Direktør, bestyrelsesmedlem mv.) 
(7) q Tilsynsmyndighed (Erhvervsstyrelsen, SKAT mv.) 
(4) q Andet - Angiv venligst _____ 

 
Spørgsmål 2 

Hvor mange års erhvervserfaring har du indenfor dit fagområde? 
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(1) q 0-5 år 
(2) q 6-10 år 
(3) q 11-15 år 
(4) q 16+ år 
Spørgsmål 3 

Har du en økonomisk uddannelse? 

(1) q Ja 
(2) q Nej 
(3) q Ved ikke 
Spørgsmål 4 

Hvad er det højeste uddannelsesniveau, som du har gennemført? 

(1) q Grundskoleuddannelse (fx folkeskole) 
(2) q Erhvervsuddannelse (fx EUD) 
(3) q Gymnasial uddannelse (fx stx, hf, hhx eller htx) 
(4) q Kort videregående uddannelse (op til 2 år) 
(5) q Mellemlang videregående uddannelse (2-4 ½ år) 
(6) q Lang videregående uddannelse (5 år eller mere) 
(7) q Andet - Angiv venligst _____ 
 
Spørgsmål 5 

Ved gennemgang af et årsregnskab, læser du da revisionspåtegningen? 

(1) q Ja 
(2) q Nej 
 
Spørgsmål 6 

Mit kendskab til revisors arbejde er stort 

(1) q Helt enig 
(2) q Overvejende enig 
(3) q Neutral 
(4) q Overvejende uenig 
(5) q Helt uenig 
 
Spørgsmål 7 
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Revisor har ansvaret for, at årsregnskabet er fuldstændigt og giver et retvisende billede af virk-
somhedens økonomiske stilling 

(1) q Helt enig 
(2) q Overvejende enig 
(5) q Neutral 
(3) q Overvejende uenig 
(4) q Helt uenig 
 
Spørgsmål 8 

Hvilken regnskabsklasse tilhører din virksomhed? 
 

 
(1) q Klasse B - Mikro 
(2) q Klasse B 
(3) q Klasse C - Mellem 
(5) q Klasse C - Stor 
(4) q Klasse D 

 

De følgende spørgsmål vedrører besvigelser. Besvigelser defineres i revisionsstandar-
derne som:  

"En bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den 
øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå 
en uberettiget eller ulovlig fordel" 
Besvigelser kan opdeles i to typer: 

• Regnskabsmanipulation 
• Misbrug af aktiver 

 

Spørgsmål 9 
Hvorfor tror du at folk begår besvigelser? 

_____ 
 

Spørgsmål 10 

Det er revisors ansvar at afsløre besvigelser 
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(1) q Helt enig 
(2) q Overvejende enig 
(5) q Neutral 
(3) q Overvejende uenig 
(4) q Helt uenig 
 

Spørgsmål 11 

Det er ledelsens ansvar at afsløre besvigelser 

(1) q Helt enig 
(4) q Overvejende enig 
(2) q Neutral 
(5) q Overvejende uenig 
(3) q Helt uenig 
 

Spørgsmål 12 

Det forventes, at revisor søger efter besvigelser uanset beløbsstørrelse 

(1) q Helt enig 
(3) q Overvejende enig 
(4) q Neutral 
(5) q Overvejende uenig 
(2) q Helt uenig 

 
Spørgsmål 13 

Forventer du, at revisors arbejde sikrer, at virksomhedens ledende medarbejdere ikke har be-
gået besvigelser? 

(1) q Ja 
(2) q Nej  

 
Spørgsmål 14 

Det er revisors ansvar at tjekke alle banktransaktioner 

(1) q Helt enig 
(2) q Overvejende enig 
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(3) q Neutral 
(4) q Overvejende uenig 
(5) q Helt uenig 

 
Spørgsmål 15 

Besvigelsessager fra medierne (Hesalight, Britta Nielsen mm.) har påvirket min tillid til revisors 
arbejde? 

(1) q Helt enig 
(2) q Overvejende enig 
(4) q Neutral 
(5) q Overvejende uenig 
(3) q Helt uenig 

 
Spørgsmål 16 

Besvigelsesskandaler fra medierne (Hesalight, Britta Nielsen mm.) har skærpet revisors fokus 
på besvigelser i det daglige arbejde? 
  

(1) q Helt enig 
(4) q Overvejende enig 
(5) q Neutral 
(6) q Overvejende uenig 
(7) q Helt uenig 

 
Dataanalyse er et nyere værktøj for revisorer. Dataanalyse kan anvendes i revisions-
programmer, hvor data eksporteres fra kundernes finanssystemer og ind i revisorer-
nes dataanalyseprogrammer. Herefter kan revisorer forsøge at identificere sammen-
hænge mellem finansposteringerne ved blandt andet at foretage korrelationsanaly-
ser. 
Et eksempel på en korrelationsanalyse er at teste sammenhængen mellem omsæt-
ning og debitorer, da det forventes at en omsætningspostering har en modsvarende 
postering på en debitor.   

Spørgsmål 17 

Jeg forventer, at revisor bruger dataanalyse til at opdage besvigelser 

(1) q Helt enig 
(2) q Overvejende enig 
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(3) q Neutral 
(4) q Overvejende uenig 
(5) q Helt uenig 

 
Spørgsmål 18 

Sandsynligheden for at opdage besvigelser er større hvis revisor anvender dataanalyse 

(1) q Helt enig 
(2) q Overvejende enig 
(3) q Neutral 
(4) q Overvejende uenig 
(5) q Helt uenig 

 
Spørgsmål 19 

Forventer du, at revisorer hjælper virksomheder med at foretage dataudtræk?  

(1) q Ja  
(2) q Nej 

 
Spørgsmål 20 

Jeg forventer, at revisor deler sine resultater fra dataanalysen med min virksomhed 

(1) q Helt enig 
(2) q Overvejende enig 
(3) q Neutral 
(4) q Overvejende uenig 
(5) q Helt uenig 

 
Spørgsmål 21 

Der er ingen udfordringer ved at lave komplette dataudtræk over transaktioner til brug for re-
visionen f.eks et udtræk af omsætnings- og debitortransaktioner 

(1) q Helt enig 
(2) q Overvejende enig 
(3) q Neutral 
(4) q Overvejende uenig 
(5) q Helt uenig 

Spørgsmål 22 
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Der er ingen udfordringer ved at lave komplette dataudtræk fra virksomheden over transaktio-
ner til brug for revisionen f.eks et udtræk af omsætnings- og debitortransaktioner 

(1) q Helt enig 
(2) q Overvejende enig 
(3) q Neutral 
(4) q Overvejende uenig 
(5) q Helt uenig 

Spørgsmål 23 

Revisionsbevis fra dataanalyse er stærkere end fra traditionelle substanshandlinger 

(1) q Helt enig 
(2) q Overvejende enig 
(3) q Neutral 
(4) q Overvejende uenig 
(5) q Helt uenig 

 

Ønsker du at deltage i lodtrækningen om en gavekurv? Hvis ja, bedes du indtaste din mail-
adresse  

(1) q Ja  _____ 
(2) q Nej 

 

Tak for din deltagelse i spørgeskemaet. For at gemme din besvarelse bedes du trykke 
'Afslut'.  
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8.2 Interviewguide – Revisor 

Temaer Spørgsmål 

Introduktion 
af emne og 
præsentation 
af respon-
dent 

Først lidt formaliteter: 
-       Har vi tilladelse til at optage? 
-       Vil respondent være anonym, hvor blot stilling og erfaring nævnes? Fulde 

navn 
 
Kort introduktion af os og vores emne. 

-        Vores speciale tager udgangspunkt i forventningskløften ved revision af 
besvigelser, herunder hvilke forventninger revisorer og regnskabsbrugere 
har til brugen af dataanalyse i revisionen. 

-        Det vi er interesserede i er en kort snak om bl.a. revisionen af besvigelser i 
praksis, hvordan dataanalyse benyttes i revisionen i dag samt hvilke mulig-
heder og udfordringer revisorer ser i dataanalyseværktøjerne på sigt. Det vi 
ønsker at undersøge er, hvorvidt dataanalyse potentielt kan mindske for-
ventningskløften mellem revisor og regnskabsbrugere i fremtiden, og om 
der er forskellige forventninger til hvad dataanalyse kan bruges til. I under-
søgelsen er regnskabsbrugere afgrænset til offentlige myndigheder og le-
dende medarbejdere i klasse C/D virksomheder, da det vurderes at man her 
finder de største datamængder. 

  
Beskrivelse af respondenten (Navn, stilling, kundeportefølje, erfaring) 

Forventnings-
kløft 

Hvilket ansvar har du som revisor for at identificere besvigelser?  
  
Har du oplevet forskellige forventninger til hvem der har ansvaret for at identifi-
cere besvigelser? 
  
Er du bekendt med begrebet forventningskløft? Hvis ja, har du mulighed for at 
sætte et par ord på hvad du forbinder med forventningskløften? 
  
Er det din oplevelse, at der er en forventningskløft mellem regnskabsbruger og re-
visor i forbindelse med revisionen af besvigelser? 
  
Har du oplevet en forventningskløft i praksis? 
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Besvigelser Hvilke redskaber har du som revisor til at identificere besvigelser? 
  
Hvordan udvises professionel skepsis med revision af besvigelser? 
  
Hvordan foregår et møde med opgaveteamet i praksis og hvilke forhold er rele-
vante af tage op under drøftelse med opgaveteamet med hensyn til besvigelser? 
  
Når revisor foretager sin indledende risikovurderingshandlinger, så skal revisor jf. 
ISA 240 forespørge den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere og in-
tern revision. Hvilke forespørgsler laves der her til de enkelte enheder i praksis? 
  
Indregning af indtægter er den post hvor der umiddelbart typisk sker regnskabs-
manipulation. Er det også den post hvor man i praksis finder de fleste besvigelser? 
  

Dataanalyse i 
revisionen 

Dataanalyse er et nyere værktøj for jer revisorer. Har været brugt i 10 år. Hvordan 
benytter I jer af dataanalyse i praksis på revisionerne? 
  
Hvor tidligt i revisionsprocessen inddrages dataanalyseværktøjer? 
  
Bruges dataanalyse med fokus på at identificere fejl? Øger dataanalyse chancen for 
at identificere besvigelser? 
  
Hvilke muligheder giver dataanalyse nu og i fremtiden? 

·       Passer dataanalyse til alle slags kunder? 
·       Kan dataanalyse give færre substanshandlinger? Kan outputtet erstatte 

andre handlinger? 
·       Giver output fra dataanalyse et stærkere revisionsbevis? 

 
Hvilke udfordringer giver dataanalyse nu og i fremtiden? 

·       Giver dataanalyse nogle begrænsninger? 
  
Deles analyser med virksomhederne? 
  

Forventnin-
ger 

Hvilke forventninger har du til dataanalyse fremover? Hvor stor en del af revisio-
nen udgør dataanalyse om 5 år? 
  
Ser du en mulighed for at dataanalyse kan formindske forventningskløften i fremti-
den? 
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Afrunding Er der nogle uddybende spørgsmål? 
  
Vi vil gerne takke mange gange for din deltagelse i dette interview.  

 

8.3 Interviewguide – Regnskabsbruger 

Temaer Spørgsmål 

Introduktion af 
emne og præ-
sentation af re-
spondent 

Kort introduktion af os og vores emne 
Tilladelse til at optage/anonym 
  
Kort introduktion af os og vores emne: 

-        Vores speciale tager udgangspunkt iforventningskløften ved revision 
af besvigelser, herunder hvilke forventninger revisorer og regnskabs-
brugere har til brugen af dataanalyse i revisionen. 

-       Det vi er interesserede i er en kort snak om bl.a. ansvaret i relation til 
besvigelser, begrebet forventningskløften samt forventninger til revi-
sors brug af dataanalyse. Det vi ønsker at undersøge er, hvorvidt data-
analyse potentielt kan mindske forventningskløften mellem revisor og 
regnskabsbrugere i fremtiden, og om der er forskellige forventninger til 
hvad dataanalyse kan bruges til.  

  
Vil du kort præsentere dig selv? Navn, stilling, erfaring mm.   

Forventnings-
kløft og besvi-
gelser 

Hvad vil du definere som værende en besvigelse? 
 
Hvilket ansvar har I som ledelse for at identificere besvigelser? 
 
Hvilket ansvar mener du revisor har for at identificere besvigelser? 
 
Hvordan fungerer kommunikationen mellem jer og revisor, når I snakker be-
svigelser? 
 
Hvor stort fokus har I på at finde/forebygge besvigelser? 
 
Har du oplevet forskellige forventninger til hvem der har ansvaret for at iden-
tificere besvigelser? 
  
Er du bekendt med begrebet forventningskløft? Hvis ja, har du mulighed for at 
sætte et par ord på hvad du forbinder med forventningskløften? 
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Hvis du har oplevet forskellige forventninger - Har du forslag til hvordan for-
ventningskløften kan mindskes? 
  
Er det din oplevelse, at der er en forventningskløft mellem regnskabsbruger 
og revisor i forbindelse med revisionen af besvigelser? 
  
Har du oplevet en forventningskløft i praksis? 
  
Har du oplevet at revisor har haft urimelige forventninger til jer som ledelse? 

Dataanalyse i 
revisionen 

Introducer dataanalyse  
·       Værktøj for revisor 
·       Mulighed for at teste populationer 
·       Sammenhænge – Outliers  

  
Har du erfaringer med at revisorer har anvendt dataanalyse? Hvis ja, giver det 
jer ekstra værdi? 
  
Forventer du at revisorer benytter dataanalyse målrettet efter besvigelser? 

• Eventuelle optimeringsforslag? 
 
Oplever I problemer med at levere data af korrekt kvalitet og format til reviso-
rer? 
  
Har du en forventning om at brugen af dataanalyse i revisionen vil øge sand-
synligheden for at identificere besvigelser? 
  

Afrunding Er der nogle uddybende spørgsmål? 
  
Vi vil gerne takke mange gange for din deltagelse i dette interview.  

 

8.4 Transskriberede interviews 
Der henvises til særskilt fil, grundet størrelsen af de transskriberede interviews. Se fil bilag 8.4 In-

terviews. 
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8.5 Kodning af interviews 
Nedenfor er indsat kodningen af interviews opdelt i tema, emne og anvendt citat. 
 

Tema Emne Citat 
Revisors ansvar 
ved besvigelser – 
R1 

Revisors ansvar 
 

 ”jamen altså som revisor har vi jo et ansvar i forhold 
til at gennemgå, vurdere og tage stilling til virksomhe-
dernes interne kontroller” 
 
”vi reviderer jo ikke som udgangspunkt specifikt efter 
besvigelser, det er jo ikke det der er det primære for-
mål” 
 
”jeg vil jo vove at påstå at du har besvigelser i en eller 
anden form i alle virksomheder, men der skal vi jo hu-
ske at der er et væsentlighedskriterium” 

Kompleksiteten af 
besvigelser 

”det er når der er flere foreninger, der forsøges holdt 
skjult, så er det meget vanskeligt, eller kan være det, 
at opdage.” 

Revisors ansvar 
ved besvigelser – 
R2  

Kommunikation ”Men det er jo klart, at det er meget med den her risi-
koidentifikation og få en samtale med ledelsen. Det er 
jo klart der, at du fanger flest ting.” 
 
”Og det har jeg prøvet et par gange hos en specifik 
kunde, og der er en hel klar forventningsafstemning 
om, at det kan vi ikke opdage.” 

Revisors handlin-
ger 

”Det er jo sådan at i ISA 240 står der jo konkret to ting 
du skal undersøge. Den ene er at du skal undersøge 
posteringer i løbet af året, og den anden er at du skal 
undersøge posteringer ved regnskabsårets afslut-
ning.” 

Revisors ansvar 
ved besvigelser – 
PV 

Revisors ansvar ”Det er klart at revisorens primære opgave er at 
komme ud og vise et retvisende billede af regnskabet, 
når det skal offentliggøres.” 
 
”Men det er hele tiden igen, der falder jeg lidt tilbage 
på, at det er lidt nemmere når du er større, fordi så er 
væsentlighedskriteriet også det større.” 
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Revisors ansvar 
ved besvigelser – 
OV 

Revisors ansvar ” (…) vi har 460.000 fakturaer om året og vi har jo ikke 
nogen forventning om at revisionen via dem kan gå 
ind og fange nogle der ville snyde (…) men de skal 
påse at arbejdsgangene, forretningsgangene og kon-
trolsystemerne er hvor de skal være” 

Ledelsens ansvar 
ved besvigelser – 
R1  

Kontrol ”Og har du dårlige kontrolsystemer, så frister du po-
tentielt folk og risikoen bliver større for at man kan 
gennemføre noget uopdaget.” 
 
”Men det er jo det der gør at folk ikke bliver fristede, 
det at de føler der er nogle der holder øje og de føler 
der bliver fulgt op på op og stillet spørgsmål.” 

Ledelsens ansvar 
ved besvigelser – 
PV 

Egen kontrol ”Der sidder økonomiafdelingen og løber deres igen-
nem, ser om der et eller andet der løber skævt.”  
”Vi forventer ikke at de ved, hov du betaler 3 kroner 
for meget for den her enhed som du køber 1 million 
af, det skal de ikke vide. Det skal vi selv fange.” 

Ledelsens ansvar 
ved besvigelser – 
OV 

Sikring af arbejds-
gang 

”Vi har det ansvar at vi skal sikre os, at arbejdsgan-
gen, forretningsgangen, procedurer (…) Så vi skal jo 
gøre alt hvad vi overhovedet magter for at forhindre 
besvigelser ved at have nogle tydelige forretnings-
gange og arbejdsgange.” 

Eksistensen af en 
forventningskløft – 
R1 

Eksistens ”Ja, jamen det er der jo helt klart.” 
”Fordi der vil ofte være en forventningskløft, altså der 
findes jo bestyrelsesmedlemmer også i Danmark, at 
dem der aflægger regnskab er revisor, men det er jo 
forkert ifølge loven, og det er forkert ifølge virkelighe-
den, men ikke desto mindre, så er det det de føler.” 
 
” (…) men jeg vil helt sikkert sige, at hvis man ikke ita-
lesætter den, så vil der være en kløft.” 

Lovgivning ”Så jeg synes egentligt at loven er meget klar på om-
råderne, men hvis man ikke har den reelle diskussion, 
så bliver kløften meget stor.” 

Eksistensen af en 
forventningskløft – 
R2 

Kommunikation 
som redskab 

”Selvfølgelig er jeg bekendt med begrebet forvent-
ningskløften. Men i relation til besvigelser, så har jeg 
ikke oplevet den, heldigvis. (…) Der er det jo vigtigt at 
få kommunikeret i planlægningen, hvad er det for 
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handlinger vi laver i relation til besvigelser, hvad er 
det for et fokus vi har i relation til besvigelser.” 
 
”Det det går på, det er kommunikation. At man får 
kommunikeret hvad det er vi undersøger og hvad er 
det vi ikke undersøger. Hvad er det der er omfattet af 
en revision og hvad er det der ikke er omfattet af en 
revision. Det kan dataanalyse simpelthen ikke løse.” 

Eksistensen af en 
forventningskløft – 
PV  

 ”Jamen jeg tror at der er lidt der.” 
 
”Jeg tror igen, at det er en forventningsafstemning du 
har med din revisor inden du starter op.”  

Forventninger til 
dataanalyse – R1  

Mere værdi ”Men jeg vil argumentere for, at jo svagere kontrolsy-
stemet er, jo mere værdi har du af dataanalyse poten-
tielt.” 

Udfordringer ”Det er bare hvis du ikke har set risikoen og ikke har 
set svaghederne, så forstår du heller ikke at analysere 
data. Alle svar ligger i data, men hvis du ikke kan for-
mulere spørgsmålene, så finder du ikke svaret.” 

Effekt på forvent-
ningskløften 

”Nej, så længe lovgivningen er den samme, så vil jeg 
vende den om og sige, at det potentielt kan være med 
til at forøge kløften.” 
 
”Der er meget stor forskel på for mig blot at stå til, og 
sige at så opdager de bare alt med dataanalyse. Det 
vil være naivt og forkert. Så jeg vil egentligt argumen-
tere for at risikoen som følge af alle disse smarte 
værktøjer potentielt kunne være, at forventningskløf-
ten kan blive større, hvis det ikke bliver italesat.” 

Forventninger til 
dataanalyse – R2 

Erstatning af 
handlinger 

” Ja, det kan det. Førhen havde man bilagsrevision, og 
nu kan du jo gå ind i data og se.” 

Effekt på forvent-
ningskløften 

”Jeg har endnu ikke lavet en dataanalyse der har fun-
det besvigelser, og jeg har lavet mange og fået lavet 
mange på de kunder jeg har. Men vi har ALDRIG fun-
det en besvigelse ved dataanalyse. Vi har fundet det 
på mange andre måder, og det er hvor man tænker 
logisk og siger, at der er noget her der ikke hænger 
sammen” 
 
”Så man skal passe på med at sige at dataanalyse i 
virkeligheden løser noget i forhold til en forventnings-
kløft, det kan jeg simpelthen ikke se det gør.” 
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” (…) det er ikke dataanalyse, som gør en forskel på 
det punkt. Det er kommunikation.” 
 
”Det er ikke afgørende om det er dataanalyse eller 
manuelt. Det der er afgørende, er hvordan man kom-
munikerer, fordi det kan i virkeligheden gøre forvent-
ningskløften større, hvis en kunde nu spørger revisor: 
“Jamen hvordan reviderer i?” og revisor så svarer: “Ja-
men det gør vi med dataanalyse, det har vi et helt sy-
stem for der sørger for at alle fejl bliver opdaget”” 
 
 

Fremtid ”Jamen jeg ser det sådan, at på dataanalyse for besvi-
gelser, der er vi helt med. Altså det kan ikke blive mere 
digitalt end det er.” 

Forventninger til 
dataanalyse – PV 

Værdi ”Der vil jeg sige at der kører vi data ud til dem som de 
kan sidde og knuse i deres systemer. Det synes jeg gi-
ver rigtig god værdi.” 
 
”Ja” 

Forventninger til 
dataanalyse – OV 

Fordele  ”Og det synes jeg kun er et plus, vi har jo noget tekno-
logi og nogle løsninger som kan finde noget helt andet 
end man kunne ved at gå og søge i arkivskabe og til-
fældige steder.” 

Forventninger ”Det er bare hvis du ikke har set risikoen og ikke har 
set svaghederne, så forstår du heller ikke at analysere 
data. Alle svar ligger i data, men hvis du ikke kan for-
mulere spørgsmålene, så finder du ikke svaret.” 

Belastning ”Ja, altså vi kan godt levere data, men det er nok mere 
den arbejdsmæssige belastning der medfølger.” 

 

8.6 𝜒! beregninger 
Udregningen af 𝜒! beregninger er vedlagt i særskilt Excel ark bilag 8.6 Chi i anden.  

8.7 Spørgeskemadata 
Exceludtræk af det samlede besvarelser fra spørgeskemaet er vedlagt i særskilt fil. Se fil bilag 8.7. 


