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Forord 

 

I gennem den seneste tid har det i medierne været diskuteret meget, om revisor gør sit arbejde godt 

nok. Når man ser på de mange skandaler, som har floreret, senest IT Factory, må man erkende, at 

begrebet god revisorskik bliver sat under pres. Specielt pressen har været med til at sætte god 

revisorskik i fokus, og revisorerne selv har ikke gjort meget for, at offentligheden og borgerne har 

forståelse for det arbejde, revisor udfører. 

Selve revisionen er ikke underlagt nogen lov i dansk ret, ikke andet end de få bestemmelser, som 

står i erklæringsbekendtgørelsen samt revisorloven. Det er altså op til revisor selv at vurdere, hvad 

"god revisorskik" er, hvilket har fået de to brancheforeninger FSR og FRR til at udstede nogle 

generelle retningslinjer for, hvordan de mener god revisorskik skal fortolkes. De to foreninger har 

taget udgangspunkt i de internationale ISA'er, som i dag har udmøntet sig i de danske RS-

standarder. 

Et spørgsmål man kunne stille revisorprofessionen var, om de helt præcist ved, hvad god 

revisorskik er, og hvad begrebet helt specifikt indeholder og indebærer. Dette vil vi gerne undersøge 

nærmere i denne afhandling. Det er ligeledes spændende at se, om FSR, FRR eller den danske 

regering i dansk regi bliver nødsaget til at ændre "god revisorskik" i kølvandet på de mange og 

stadigt voksende skandaler, som stadig vil opstå. 

Undertegnede er begge revisorer uden godkendt titel, men med praktisk erfaring, og vi har begge 

funderet meget over, hvad begrebet god revisorskik egentlig dækker over. Vi vil primært i denne 

opgave søge at afdække, hvad "god revisorskik" er og dermed få en forståelse for begrebets 

betydning for revisorstanden, og hvilke sociale interaktioner som er med til at forme og 

vedligeholde begrebet. 

 

God læselyst! 

Forfatterne 

       

Thomas Bentzen   Louis Strøm 
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2. Kandidatafhandlingens strukturelle opbygning 

 

Nedenfor vises indholdet i kandidatafhandlingen "God revisorskik - Bag om skuespillet". 

Afsnit Beskrivelse Sidetal Relevans for 

problemformulering 

Indledning I indledningen kommer vi ind på det problem, at 

der ikke findes en decideret detailreguleret lov 

om revision, men at dette er erstattet med 

begrebet god revisorskik.   

Side 11 - 14 Ud fra indledningen er vores 

interesse faldet på begrebet god 

revisorskik, som ved første øjekast 

virker lettere uhåndgribeligt, for 

hvad indeholder begrebet 

egentligt? Dette leder os hen imod 

vores egentlige 

problemformulering, som er: 

Hvorfor anvender man begrebet 

god revisorskik?  

Teori Kandidatafhandlingens teori, som er Erving 

Goffmans "Impressions Management", 

introduceres.   

Selve skuespillet eller maskespillet, som 

Goffman præsenterer, indeholder en række 

performere, som han selv kalder for teamet.  

Inde i selve teamet kan der alt efter størrelsen af 

dette være interne strategier eller sorte 

hemmeligheder mv., som kan ødelægge 

forestillingen, såfremt de kommer til tilskuerens 

kundskab.  

Vi anvender stort set Goffmans teori slavisk 

gennem hele kandidatafhandlingen. Dog 

introduceres også svagheder i teorien, som 

kompenseres med denne kandidatafhandlings 

forfatteres egne indfaldsvinkler, hvilket forbedrer 

hele den teoretiske forankring og strukturen i 

afhandlingen. 

Side 15 - 25 Goffmans interaktions, eller 

skuespilsteori om man vil, er en 

forklarende teori om en 

interaktion mellem mennesker. 

Teorien er ikke løsningsorienteret, 

fremadrettet eller forkastende, 

men er anvendelig til at forstå det, 

som mennesker gør og siger i 

bestemte situationer. Vores 

forudgående kendskab til begrebet 

god revisorskik er, at det i høj 

grad er et begreb, som ikke 

anvendes så ofte inden for faget, 

men i høj grad anvendes udadtil. 

Ved hjælp af Goffmans teori 

omkring impression management 

opnås en forståelse for, hvorfor 

begrebet stadig har sin 

berettigelse, og hvorfor revisorer 

stadig forsøger at legitimere 

begrebet.  

Metode Afhandlingen er filosofisk, hermeneutisk, 

metodisk opbygget. 

Side 26 - 32 Den filosofiske hermeneutik 

anvendes som metodisk tilgang 

for at kunne præcisere empiri til 

brug for den valgte teori. Den 

filosofiske hermeneutik anvendes 

ligeledes til at holde fokus på 

problemformulering ved hele 

tiden at besvare delspørgsmålene i 

denne. 

Empiri Foruden anerkendt historisk revisionslitteratur, 

som sætter nogle ydre grænser for begrebet god 

revisorskik, introduceres også udvalgte 

interviewpersoner, der via deres daglige 

beskæftigelse og medlemskaber i diverse udvalg 

i høj grad er med til at forme begrebet eller øve 

indflydelse herpå. 

Side 33 - 69 Den udvalgte empiri er helt 

essentiel for afhandlingens 

problemformulering. Den danner 

grundlaget for den eller de 

konklusioner, som end måtte blive 

fortaget gennem Goffmans teori.  

Analyse Analysen er afgrænset jf. omfanget af empirien. 

Analysen foretages med udgangspunkt i 

Side 70 - 113 Analysen er selve fundamentet i 

den konklusion, som afgives ud 
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Goffmans impression management, hvor teoriens 

videnskabelige grundlag udledes af det empiriske 

materiale herunder især interview.   

fra den opstillede 

problemformulering. 

Grundfundamentet er Goffmans 

interaktionsteori: impression 

management. 

Konklusion Konklusionen er afslutningen på 

kandidatafhandlingen og vil samle op på 

problemformuleringens hovedspørgsmål samt 

underspørgsmål, som guider både læser og 

forfattere gennem en mere struktureret proces.  

Side 114 I kandidatafhandlingen 

konkluderes der, at god 

revisorskik er en retlig standard, 

som blandt andet er påvirket af de 

historiske faktorer. Vi konkluderer 

også, at god revisorskik er et 

diffust og uhåndgribeligt begreb, 

som tilmed rummer nogle 

tidsmæssige forstyrrelser. 

Dem, som sætter de største 

fingeraftryk på begrebet, er fire 

store aktører. Vi konkluderer 

endvidere, at begrebet bidrager 

med en fælles vidensdatabase, 

samtidig med at begrebet er med 

til at holde revisorstanden 

sammen. Dette er vigtigt at holde 

sig for øje, idet de store aktører i 

revisorstanden allerede anvender 

begrebet som et 

konkurrenceparameter.      
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3. Summary 

 

Good auditor practice (god revisorskik) is a central concept in relation to the statutory audit in 

Denmark. Furthermore, the concept is part of a very central resolution in The Danish Act on 

Approved Auditors and Audit Firms; however, what exactly the concept covers is dreggier. 

This thesis focuses on why such a broad and all-embracing concept as good auditor practice is 

applied in preference to a more detailed regulation and tangible specification of what the individual 

auditor must do in relation to the statutory audit in Denmark. The reader should note that this thesis 

only addresses the meaning of the concept in relation to the Danish statutory audit of class C and 

smaller enterprises in Denmark. 

To get an understanding of why the concept good auditor practice is applied in Denmark, we have 

chosen to introduce Goffman's dramaturgical perspective: "impression management". This theory 

contains a number of tools to explain the concept and the interaction taking place when the frames 

of the concept are being created and set.  

Consequently, the authors of the thesis have had to add a new perspective to the chosen theory, i.e. 

the "program". In our opinion, this is a central and important addition to Goffman's dramaturgical 

perspective in order to achieve the maximum of the performance taking place later. The audience 

receives the program prior to the performance. The program includes the most basic information 

regarding the story and the background for the entire set-up which will affect the audience during 

the show. In this thesis, the program is the understanding of the concept, the history revolving 

around the concept and how good auditor practice is performed correctly. 

Through interviews and audit literature, we have achieved an understanding of the fact that good 

auditor practice is performed. In interviews, persons with central knowledge of the group of 

auditors in Denmark stated, as a whole, that good auditor practice refers to how good, friendly, 

professionally competent, meticulous, well-oriented and reasonable average auditors would 

act/perform in a given situation. In other words, what is performed by one good average auditor at a 

given time will also be performed by another good average auditor. History shows that the auditors' 

conduct has changed dramatically throughout the past years; partly due to business scandals, and 

partly due to the fact that auditing has become more complicated as a result of the general 

development in the world.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dramaturgical_perspective
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Specifically, good auditor practice is performed by means of three interaction processes; Danish 

Standards on Auditing, compliance with legislation and guidelines. In addition, there are three 

interaction factors; expert opinions, rulings from Revisornævnet (the Audit Board) and court 

rulings. The authors of this thesis have presented the interaction between all six elements in figure 8 

in the thesis. The problem with this figure, in practice, is that disorders in terms of time exist 

between the expert opinions and the Danish Standards on Auditing. Moreover, it was stated by a 

central respondent that the Danish Standards on Auditing, in principle, are outdated before they are 

written down, as they only describe the existing practice at a specific time. Additionally, the 

individual auditor has plenty of autonomous opportunities as the Danish (and international) 

Standards on Auditing, in many ways, encourage the auditor to apply his/her own professional 

judgment and assessment.   

From the program, we can conclude that the concept good auditor practice is blurred and that the 

implementation of such a concept in Danish legislation probably originates in legislators lacking 

both competence and interest in the field.   

However, why introduce such a blurred concept or accept that the Danish group of auditors defines 

and decides what to include in the concept? Knowledge of this will be further enhanced by applying 

Goffman's impression management to the interaction between people that the concept implies. The 

analysis has primarily been based on interviews with central people from the Danish auditor 

business.  

The audience to the performance consists of the Danish Parliament (Folketinget), politicians, 

Danish Commerce and Companies Agency and the press, while the actors, the team, are primarily 

KPMG, Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers and The Institute of State Authorized 

Public Accountants in Denmark (FSR).  

The authors of this thesis have chosen to define the performance as the fact that the group of 

auditors understands and complies with good auditor practice, as this view best reflects our 

introduction.  

According to statements from the interviewees and Goffman's theory, we have been able to 

conclude a free secret that describes good auditor practice as creating a joint knowledge database 

and keeping together the group of auditors. Other secrets can also be inferred, including an internal 

secret stating that good auditor practice is applied in terms of competition.  
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Overall, the authors of this thesis are convinced that the use of the concept can primarily be ascribed 

to three conditions: the concept creates a joint knowledge database; the concept is applied in terms 

of competition; and legislators generally lack the competence and interest in the audit business.   
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4. Indledning 

 

I dag er den karakteristiske revisorrolle at udføre revision af årsregnskaber, dvs. lave et dybere 

konsistenscheck af, hvorvidt et givent selskab overholder årsregnskabsloven og øvrige krav til 

regnskabsaflæggelsen. Årsregnskabsloven er dog karakteriseret ved at være en rammelov, men via 

lovbemærkninger til denne kan man sagtens udlede de mere konkrete og specifikke bestemmelser 

omkring regnskabsaflæggelsen.    

Mht. revision er dette ikke så lige til. Der findes ingen lov om revision, hvilket ville have skabt 

kaoslignende tilstande, såfremt der ikke fra FSR's og IFAC's side blev udarbejdet vejledninger og 

standarder, som revisorer kunne benytte sig af. I gennem tiderne har dette også været et stort 

problem, i og med at der i grove træk er blevet revideret vidt forskelligt af aktørerne i branchen. 

Med tiden er dette dog blevet kraftigt forbedret, idet der efterhånden er blevet udarbejdet nogle 

anerkendte revisionsstandarder, som har en forholdsvis stor tilslutning blandt erhvervets udøvere, 

men samtidig også hos lovgivere og brugere af regnskaber. Problemet er dog, at der stadig er 

revisorer i revisionsbranchen, som reviderer efter velbehag, mens andre revisorer overreviderer i 

håb om, at deres revisionsmetoder på sigt vil eliminere alle andre end dem selv.  

Havde man haft en decideret lov om revision, havde ovenstående ikke været noget problem. I stedet 

for en revisionslov valgte lovgivere at lovhjemle den skik eller standard, som branchen selv fandt 

mest hensigtsmæssig, men dette var der på daværende tidspunkt ikke noget unormalt i, idet der 

netop på dette tidspunkt var gået inflation i god skik-begreberne i lovgivningen. Dette udmøntede 

sig i, at man implementerede begrebet god revisorskik i revisorloven, som derved skulle erstatte en 

decideret lov om revision.  

Som det ser ud i dag lever begrebet god revisorskik stadig i bedste velgående, men som 

regnskabsbruger, offentlighed og revisor kan man stille sig de altoverskyggende spørgsmål: Hvad 

er god revisorskik? Hvad består god revisorskik af? Hvem bestemmer god revisorskik, og hvorfor 

anvender man begrebet god revisorskik?    
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5. Problemfelt 

 

I dag oplever en dansk revisor, at det i allerhøjeste grad er den internationale forening i form af 

IFAC, herunder IAASB, der bestemmer de overordnede retningslinjer for revisors arbejde og 

dermed, jf. indledningen, er de en væsentlig aktør inden for fastlæggelsen af god revisorskik. Dette 

betyder at revisorstanden får sværere ved at udføre det arbejde, som de har været vant til. De skal nu 

i stedet følge de internationale retningslinjer for at efterleve de stillede krav fra lovgiver om den 

gode skik. 

Der, hvor revisor så har mulighed for at påvirke standarder og retningslinjer, er i de nationale 

foreninger. Men i disse foreninger er der masser af stærke kræfter, der kæmper for deres egne mål 

og derudover har interne strategiske interesser, som de sørger for at fremme i foreningen. Disse 

kræfter kunne symboliseres ved de fire store revisionsselskaber
1
. Det at foreningen FSR er for alle 

statsautoriserede revisorer gør, at der ofte kan indtræde interessekonflikter i forbindelse med de 

stores contra de små autoriseredes interesser. Dette kan medføre, at der kan opstå grupperinger i 

selve foreningen, der igen kan medføre, at begrebet god revisorskik bliver svækket udadtil for 

offentligheden.  

Nogle af de konflikter, der kan opstå, kan være i henhold til standarder, og hvorledes revisionen 

skal udføres for efterlevelse af disse. Her har de store revisionsfirmaer masser af midler og intern 

ekspertise, der kan være behjælpelige med at løse problemerne, hvorimod de små ikke har samme 

muligheder og derved får svært ved at foretage revisionen i henhold til de udstedte standarder og 

vejledninger og dermed overholde god revisorskik. 

I takt med at der opstår flere erhvervsskandaler, hvor revisorstandens professionalisme, etik og 

moral bliver draget i tvivl, bliver der også indirekte sået tvivl om selve begrebet god revisorskik og 

begrebets betydning for regnskabsbruger og dermed samfundet som helhed. Kan begrebets 

betydning for revisorstanden blive ødelagt? Og hvordan kan begrebet miste sin betydning? 

  

                                                 
1
 Disse er: KPMG, PwC, Deloitte og E&Y. 
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6. Problemformulering 

 

For at begrebet god revisorskik ikke skal miste sin betydning og status i samfundet er det vigtigt, at 

revisorstanden formår at kommunikere begrebets betydning ud til interessenterne i samfundet. 

Hvad er det? Hvem former det? Hvem bestemmer indholdet? Og hvad bidrager det med i revisors 

verden? Her skal revisor kunne kommunikere begrebet ud til omverdenen og i høj grad til de 

interessenter, der har interesse for de ydelser, som revisor bidrager med til samfundet. Dette 

betyder, at revisor selv skal forstå begrebet og vide, hvad det betyder for standen, før han kan 

kommunikere begrebet mest effektivt ud til omverdenen. 

Hovedformålet med denne kandidatafhandling er at få klarlagt, hvorfor lovgivere har placeret 

begrebet god revisorskik i revisorloven frem for detaljeret lovgivning/regler. Afhandlingens 

overordnede problemformulering lyder derved: 

- Hvorfor anvender man begrebet god revisorskik?  

For at besvare den overordnede problemformulering har vi valgt at stille to underspørgsmål, der 

skal være med til at besvare denne.  

- På hvilken måde genereres sociale processer i begrebet god revisorskik? 

- Hvem er aktørerne, og under hvilke rammebetingelser interagerer de i den begrebsdannende 

proces? 
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7. Afgrænsning 

 

Der skal ske en afgrænsning, idet god revisorskik er et utroligt bredt begreb. Typen af erklæringer 

med sikkerhed (RL § 1, stk. 2) spiller en væsentlig rolle mht. fastlæggelsen af god revisorskik. Er 

der tale om en erklæring med begrænset grad af sikkerhed, vil det alt andet lige påvirke den gode 

revisorskik i nedadgående retning, hvis man sammenligner den gode revisorskik i forbindelse med 

erklæringsafgivelse med høj grad af sikkerhed. I denne kandidatafhandling har vi valgt at afgrænse 

os til god revisorskik i henhold til erklæringer med høj grad af sikkerhed.  

Erklæringer med høj grad af sikkerhed rummer ligeledes et bredt spektrum af gode revisorskikke, 

alt efter hvilket erklæringsemne revisor skal udtale sig om. Er der tale om afgivelse af en erklæring 

med høj grad af sikkerhed vedrørende en forholdsvis medgørlig omkostningsrefusion, vil den gode 

revisorskik (alt andet lige) være mere begrænset, end hvis der er tale om lovpligtig revision af et 

børsnoteret selskab med dagsværdiderivater og alskens tilbehør. Kandidatafhandlingens forfattere 

har valgt at afgrænse sig til den gode revisorskik inden for lovpligtig revision.  

Dette leder os hen imod den tredje afgrænsning, som vi vil foretage. Erklæringer med høj grad af 

sikkerhed i forbindelse med en lovpligtig revision er et forholdsvis begrænset område, men da der i 

praksis er tale om meget forskellige påkrævede revisionshandlinger alt efter virksomhedsstørrelser, 

har vi set os nødsaget til at lave netop denne afgrænsning. Vi afgrænser os fra at behandle god 

revisorskik i forbindelse med erklæringsafgivelse på lovpligtig revision af klasse D-virksomheder, 

herunder børsnoterede og statsejede selskaber/virksomheder.  

Den sidste afgrænsning, som denne kandidatafhandlings forfattere vil foretage, er en afgrænsning 

fra at behandle god revisorskik i den offentlige sektor og af offentlige virksomheder.  

Jf. de ovenfor foretagne afgrænsninger vil vi derfor beskrive og analysere god revisorskik i 

forbindelse med en erklæringsafgivelse med høj grad af sikkerhed vedrørende lovpligtig revision af 

privatejede regnskabsklasse B- og C-virksomheder i Danmark. Vi arbejder med begrebet nationalt 

og vælger at tage udgangspunkt i begrebet set ud fra revisors synsfelt. 
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8. Teori 

 

I processen med at søge oplysninger om begrebet god revisorskik blev forfatterne af denne 

kandidatafhandling hurtigt opmærksomme på, at begrebet var svært at definere entydigt. I vores 

søgen efter information om begrebet i den skrevne litteratur, oplysninger fra internettet og viden fra 

interesseorganisationer blev vores interesse ledt hen på, at begrebet i høj grad betød mere for 

revisorstanden, end det der stod i den skrevne litteratur. Dette betød, at vores nysgerrighed blev ledt 

hen imod, hvad begrebet bidrager med? I denne forbindelse begyndte vi at se mere på den rolle 

samt betydning, revisorstanden har i samfundet. Dette betyder, at vores analyse af begrebet i høj 

grad vil se på begrebet i henhold til socialkonstruktivismen og dens tankegang.  

Det er denne tankegang, vi som studerende er blevet fanget af i vores afdækning af begrebet god 

revisorskik. Hvordan har historikken og de sociale processer ændret opfattelsen af begrebet god 

revisorskik? For hvis god revisorskik som samfundsmæssigt fænomen er historisk og socialt skabt, 

så betyder det, at det også er historisk foranderligt. Det skal ses i lyset af, at hvis fænomener er 

skabt af menneskets handlinger, kan det også ændres af selv samme menneskelige handlinger. 

I vores analyse vil vi arbejde ud fra den ontologiske variant af socialkonstruktivismen, som hævder 

følgende: 

”…virkeligheden er ikke uafhængig, men er konstitueret af den erkendelse der har den som 

genstand: kendsgerninger opstår først, når mennesker kollektivt forstår dem, eller opnår konsensus 

om dem, eller i det mindste indfører ord eller begrebsmæssige sondringer ved hjælp af hvilke disse 

kendsgerninger kan udtrykkes”    

Det vi i afhandlingen arbejder med er samfundet, og derfor arbejder vi med den ontologiske variant 

af socialkonstruktivisme, der anvendt på samfund siger følgende:  

Den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed er en konstruktion af: 

1 vores videnskabelige viden om den. 

2 vores dagligdagsviden om den. 

3 sådanne abstrakte størrelser som ”epistemer” mm. 

Det som samhandlingsteorier viser er, at det sociale liv er fyldt med uendelige mange implicitte og 

eksplicitte normer og betydninger. Dette betyder, at der findes alverdens regler og meninger i den 
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sociale adfærd om alle aspekter af livet. Det vigtige med socialkonstruktivisme og sociale 

samhandlingsteorier er, at en væsentlig del af samfundslivet foregår mellem linjerne, og det er den 

del, der er interessant i forbindelse med undersøgelsen af begrebet god revisorskik. 

I opgaven tager vi udgangspunkt i den nyere sociologi og interaktionistisk konstruktivisme; dette 

har vi valgt at gøre ved hjælp af Erving Goffmans teori om impression management som beskrevet 

nedenfor.   

 

8.1. Impression management – Erving Goffman 

 

Den amerikanske sociolog Erving Goffman har i sine studier analyseret hverdagslivet, hvorigennem 

han mener, at det sociale rollespil reproduceres
2
. Goffman er igennem sine analyser kommet frem 

til den forståelse, at det sociale liv reproduceres via den sociale interaktion, der hersker i samfundet. 

Goffman beskriver samfundet som en slags skuespilsamfund, hvor borgerne prøver at opretholde et 

bestemt billede af sig selv over for omverdenen for at sikre det ”korrekte” billede. Det er her, at han 

kommer med sin teori om indtryksstyring. 

Goffmans impression management-teori er et udmærket værktøj til at analysere sig frem til en 

forståelse af en given kontekst/anormalitet og de indtryk/holdninger, der udspiller sig i situationen. 

Hvem der påvirker hvem, og hvilke budskaber der ønskes fremført, samt hvilke der meget gerne må 

forblive ukendt for tilskuerne for at oprette det ønskede glansbillede for omverdenen. 

Erving Goffmans interaktionsteori beskriver, hvordan aktører interagerer med hinanden, og hvad 

der organiserer den med interaktionen forbundne kommunikation
3
. Denne teori kan bruges i 

analysearbejdet for at se, hvem revisorstanden som profession prøver at henvende sin 

kommunikation til, samt hvorledes de prøver at styre tilskuerens fortolkning af selve professionen. 

Dermed er begrebet god revisorskik med til at skabe et bestemt portræt af revisorprofessionen og 

dens holdninger i brugernes bevidsthed. Interaktionsteorien går ud på, at revisorstanden lægger 

deres adfærd til rette med henblik på at gøre et bestemt indtryk på tilskuerne, dvs. dem der har 

interesse i revisors rolle i samfundet. Dette kunne være regeringen, folketinget, medierne samt 

                                                 
2
 Kilde: s. 365-367 i Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne-socialkonstruktivismer i den moderne sociologi. 

3
 Kilde: Artikel af Peter Skærbæk – Det årlige maskespil om regnskaber set i en interaktiv og kommunikativ kontekst. 
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regnskabsbrugere. De indtryk som revisorstanden sender til andre, kalder Goffman for masker, som 

man tager på for at påvirke tilskueren. Goffman opererer med seks generelle dramaturgiske 

principper:  

1. Forestillingen 

2. Teamet 

3. Regionerne 

4. De modstridende roller 

5. Kommunikationen af indtrykkene 

6. Styring af kommunikationen. 

 

8.1.1. Forestillingen 

 

Forestillingen er dramatiserede repræsentationer af en facade. Forestillingen er en idealisering af sig 

selv og skal beskytte en meget sårbar opfattelse af selvet.  Det er her, performerne skaber det 

indtryk af sig selv, som de meget gerne vil vise omverdenen og dem selv internt. Forestillingen 

bygger på et nøje udarbejdet manuskript, som performerne benytter sig af for at få de helt rigtige 

budskaber igennem til tilskuerne. 

Erving Goffman er af den overbevisning, at skuespilleren, der opfører sin rolle i forestillingen, 

starter med at forholde sig til manuskriptet, men i sidste ende ender med at tro på selve 

forestillingen og blive et med rollen. Følgende eksempel er givet i Erving Goffmans bog, der 

illustrerer, hvordan man som skuespiller skifter fokus og bliver en del af selve forestillingen og tror 

på selve manuskriptet. 

“The raw recruit who initially follows army etiquette in order to avoid physical punishment and 

eventually comes to follow the rules so that his organization will not be shamed and his officers and 

fellow soldiers will respect him.”
4
  

For at tilskueren skal tro på forestillingen, skal denne være troværdig, og skuespillerne skal kende 

deres roller og de dele af forestillingen, som de skal være med til at gøre troværdig ved at udfylde 

deres respektive roller. 

                                                 
4
 Kilde: s. 31 I The presentation of self in everyday life-Erving Goffman. 
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For at skabe yderligere troværdighed om forestillingen har man også scenen og de rekvisitter, der 

skaber en troværdig forestilling. Det er her, man har møbler, belysning, geografisk placering m.m. 

Scenen og disse rekvisitter samt attributter er med til at fange tilskueren i selve forestillingen.  

Man deler rekvisitterne op i to forskellige slags. Dem, der tilhører scenen eller beliggenheden, og de 

personlige. Med de personlige menes dem, der tilknytter sig selve skuespilleren. ”Rekvisitter”, der 

tilknytter sig personen, kunne være tøj, alder, køn mv.  

Alt dette betyder, at det er vigtigt for forestillingen, at skuespilleren lever sig ind i rollen, og at 

scenen er udstyret med de rigtige rekvisitter, der er med til at øge forestillingens troværdighed.  

 

8.1.2. Teams 

 

Teams er den gruppe af aktører, der opfører forestillingen. Det, der er afgørende for, om man 

tilhører teamet, er, om teamet føler, at man som individ bidrager til forestillingen. I teamet kan der 

ske grupperinger, der hver især har deres lokale strategier og roller, som de ønsker at præsentere for 

publikum. 

Der vil ofte i teamet komme interaktioner mellem det, som teamet gerne vil vise, og de holdninger 

og det kodeks, der er hos det individuelle medlem af teamet. Dette betyder, at der i forestillingen 

kan komme individuelle udtryk til skue, som rammer en helt anden målgruppe end den, teamet har 

valgt som primær gruppe.  

Opstår der en konfliktinteresse i teamet, og er der uenighed om, hvordan man som team skal 

forholde sig til en given problemstilling, vil der ofte ikke blive taget en egentlig stilling i 

offentligheden, før man i teamet er blevet enige om en given holdning, og så forventes det, at hele 

teamet bakker op om denne holdning
5
. Dette skal igen være med til at sikre, at forestillingen ikke 

bliver ødelagt af forskellige ikke-koordinerede udmeldinger, der ødelægger forestillingen for 

tilskueren.  

                                                 
5
 Kilde: s. 91 iThe presentation of self in everyday life-Erving Goffman. 
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De individer, der er med i teamet, kommer til at være meget afhængige af hinanden for at sikre 

forestillingen. Dette på grund af to aspekter
6
. Det første aspekt er, at forestillingen kan blive ødelagt 

af et medlem af teamet, hvis denne ikke spiller sin rolle i henhold til manuskriptet. Dette betyder, at 

teamet er nødt til at stole på hinanden og de egenskaber, de som individer bidrager med til teamet. 

Det andet aspekt er, at de aktører, der er med i teamet, ikke kan opretholde den maske, som de skal 

fremføre over for tilskuerne hele tiden og derfor bliver teamet en slags familie, hvor hvert individ 

har lov til at påtage sig deres egen maske, og dette bliver tilladt af teamet. Dette er dog kun over for 

selve teamet og ikke tilskuerne, for det ville nedbryde forestillingen. 

Team er nogle gange svære at definere, for det er ikke altid teamet selv, der bestemmer, hvem der er 

med i teamet. I mange tilfælde er det tilskuerne, der bestemmer, hvem der er med i teamet, og dette 

betyder, at nogle gange kan teamet blive straffet, selv om den person, der har udført en forkert 

handling, ikke er med i ”selve teamet”.  

Teams har en afgørende rolle for, at forestillingen over for tilskuerne lykkes og dermed, at de 

individer der er med i teamet, opretholder de masker de har i teamet, samt bidrager med deres del 

for at gøre forestillingen troværdig i tilskuernes øjne.  

 

8.1.3. Regioner 

 

I sin teori taler Goffman om to regioner, der opdeler lokaliteterne. Den ene er backstage, som 

Goffman beskriver således: 

”A back region or backstage may be defined as a place, relative to a given performance, where the 

impression fostered by the performance is knowingly contradicted as a matter of course
7
.” 

Backstage er således stedet, hvor man planlægger og udmønter forestillingen. Det er her, at teamet 

har alle deres rekvisitter, og stedet hvor de kan gemme de rekvisitter, de ikke skal bruge i den 

aktuelle scene.  Publikum vil samtidig blive analyseret backstage, så teamet kan tilrettelægge de helt 

rigtige indtryk til disse, og på den måde styre publikum i den ønskede retning i henhold til 

                                                 
6
 Kilde: s. 88 iThe presentation of self in everyday life-Erving Goffman. 

7
 Kilde: s. 114 I The presentation of self in everyday life-Erving Goffman. 
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forståelsen af forestillingen. Teamet skal backstage sørge for at minimere risikoen for, at 

forstyrrende elementer kan ødelægge indtrykket af forestillingen for publikum. 

Den anden region er frontstage, hvor skuespillerne opfører dramaet i henhold til manuskriptet. 

Goffman beskriver frontstage således: 

”It will sometimes be convenient to use the term ‟front region‟ to refer to the place where the 

performance is given.
8
”  

Frontstage har vi beskrevet lidt i afsnittet under forestillingen. Det er her, at der er rekvisitter såsom 

belysning, møbler, malerier mv. Et typisk eksempel på frontstage er en reception, hvor denne 

adskiller frontstage og backstage.  

Mellem backstage og frontstage er der en bevogtet adgangsvej, som adskiller de to scener. Denne 

adgangsvej er til for at sikre, at teamet kan slappe af i forhold til de indtryk, de lige har fremført på 

scenen, samt få assistance fra de medlemmer af teamet, der befinder sig backstage. Den bevogtede 

adgangsvej sikrer teamet imod, at tilskuerne får adgang til den adfærd/de masker, de som individer 

bærer backstage, og dermed sikrer de, at tilskuerne ikke får informationer, der kan forvrænge 

billedet af forestillingen. Dette fremfører Goffman således: 

 “Since the vital secrets of a show are visible backstage and since performers behave out of 

character while there, it is natural to expect that the passage from the front region to the back 

region will be kept closed to members of the audience or that the entire back region will be kept 

hidden from them.
9
” 

Regionerne er en helt klar del af forestillingen, og der er forskel på, hvorledes aktørerne opfører sig 

i de aktuelle regioner. Hvor frontstage er selve forestillingen, er backstage et pusterum for teamet. 

 

8.1.4. De modstridende roller 

 

De modstridende roller er viden om bagregionsadfærd, som for visse individer kan være meget 

værdifulde. Forskellen mellem backstage og frontstage er det gab af viden, der er mellem det 

                                                 
8
 Kilde: s. 110 I The presentation of self in everyday life-Erving Goffman. 

9
 Kilde: s. 116 I The presentation of self in everyday life-Erving Goffman. 



Kandidatafhandling  God revisorskik 

Af: Thomas Bentzen og Louis Strøm  - Bag om skuespillet 

21 

 

performeren ved, og det han kommunikerer ud til tilskuerne. Goffman udtrykker det således i sin 

bog: 

”One overall objective of any team is to sustain the definition of the situation that its performance 

fosters. This will involve the over-communication of some facts and the under-communication of 

others. Given the fragility and the required expressive coherence of the reality that is dramatized by 

a performance, there are usually facts which, if attention is drawn to them during the performance, 

would discredit, disrupt, or make useless the impression that the performance fosters. These facts 

may be said to provide „destructive information‟. A basic problem for many performances, then, is 

that of information control; the audience must not acquire destructive information about the 

situation that is being defined for them. In other words, a team must be able to keep its secrets and 

have its secrets kept.
10

”  

Den viden, som tilskuerne ikke har eller skal have adgang til, kategoriserer Goffman som fem 

forskellige typer hemmeligheder
11

: 

1. De sorte hemmeligheder 

2. De strategiske hemmeligheder 

3. De interne hemmeligheder 

4. De betroede hemmeligheder 

5. De frie hemmeligheder. 

 

De sorte hemmeligheder er dem, der ville være helt usammenlignelige med de indtryk, man 

kommunikerer på scenen. Disse har teamet dog viden om, men ønsker ikke at de kommer ud til 

tilskuerne. Afsløringen af sorte hemmeligheder ville ødelægge forestillingen. 

De strategiske hemmeligheder er de handlinger, man har tænkt sig at fremføre i skuespillet. Disse 

bliver ikke afsløret for tilskuerne for at skjule dagsordenen for skuespillet og på den måde sikre, at 

tilskuerne ikke ved, at de bliver påvirket i en bestemt retning. Strategiske hemmeligheder behøver 

ikke være som de sorte og dermed farlige ved afsløring for tilskuerne. Dog vil afsløring af disse 

medføre vanskeligheder for skuespillerne ved afsløring, idet manuskriptet kan blive ændret som 

følge heraf. Strategiske hemmeligheder bliver ofte afsløret af teamet selv, når de ikke længere udgør 

                                                 
10

 Kilde: s. 140 I The presentation of self in everyday life-Erving Goffman. 
11

 Kilde: s. 140-143 I The presentation of self in everyday life-Erving Goffman. 
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en ”fare” for forestillingen. Dette er i klar modsætning til de sorte hemmeligheder, der vil forsøges 

skjult for evigt. 

De interne hemmeligheder skader ikke i samme grad skuespillet ved offentliggørelse. Det, der 

kendetegner interne hemmeligheder, er, at ikke alle i teamet kender disse, og derved kan der ved 

afsløring være medlemmer af teamet, der føler sig holdt udenfor, og således måske kommer til at 

påvirke forestillingen ved ikke at følge manuskriptet. Grunden til, at man holder disse interne 

hemmeligheder skjult for nogle af teammedlemmerne, er for at minimere, at de bliver afsløret 

forsætligt eller uforsætligt. 

De betroede hemmeligheder afsløres ikke, da de ville afsløre performeren. Dette er hemmeligheder, 

man kan få fx på grund af sin stilling eller profession. Et eksempel kunne være en advokat. 

Advokaten ved, at klienten er skyldig, dog skal han alligevel prøve at få klienten frikendt ved at 

virke som en pålidelig og troværdig advokat over for nævningene. 

De frie hemmeligheder er, som ordet antyder, tilgængelige for tilskuerne ved søgen. Dette er 

hemmeligheder, der ikke vil ødelægge indtrykket af selvet ved afsløring. 

De forskellige typer hemmeligheder kan variere, og hvorledes de opfattes for det enkelte team 

afhænger helt af informationen samt den situation, teamet befinder sig i. Det, der er en fri 

hemmelighed for et team, kan være en sort hemmelighed for et andet, så det er vigtigt at analysere 

disse informationer nøje i en analysesituation for at få den korrekte gruppering af hemmeligheder. 

 

8.1.5. Kommunikation af indtrykkene 

 

I kommunikationen af indtrykkene er det vigtigt, at performeren har styr på skuespillet og skaber 

den troværdighed, der kræves for at fastholde tilskuerne i deres indtryk. Performeren vil med 

forskellige strategier sørge for at styre publikums opfattelse af de kommunikerede indtryk i den for 

teamet ønskede retning. 

Det er vigtigt at være bevidst om, hvordan man udtrykker sin kommunikation, således at tilskuerne 

får de rigtige informationer samt associationer og derved bliver fastholdt i illusionen om 
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forestillingen som den universelle sandhed. Dette betyder, at der skal være en skarp opdeling 

mellem det, der bliver fremført på frontstage, og den måde skuespillerne er backstage.    

 

8.1.6. Impression management/styring af kommunikationen 

 

Det sidste princip er ”impression management”. Det er her, at skuespilleren skal sørge for at udføre 

skuespillet i henhold til manuskriptet og sikre sig, at forestillingen ikke tabes på gulvet. 

Skuespilleren skal sikre, at der ikke kommer hemmeligheder ud, der vil ændre publikums opfattelse 

af forestillingen. Det er her, at den gode skuespiller fastholder ”illusionen” og dermed publikums 

opfattelse af forestillingen. 

Impression management er en blanding af alle de aspekter, vi har gennemgået i teorien. 

Skuespillerne skal være beviste om selve forestillingen, og hvad det er manuskriptet ønsker at 

fremvise for publikum. De skal være bekendt med teamet, og hvad hvert teammedlem bidrager med 

for at skabe den troværdige forestilling. Et af de vigtigste aspekter for skuespillerne er at være 

opmærksomme på, hvornår de er på foran publikum, og hvornår de kan slappe af. Hvis ikke de som 

skuespillere er opmærksomme på disse faktorer, kan de komme til at afsløre hemmeligheder for 

publikum, der ikke skulle have været fremme, og dermed har de svækket forestillingen og i værste 

fald tabt den. 

 

8.1.7. Teorikritik 

 

Goffmans interaktionsteori er en meget enkelt og forståelig teori til brug for anskuelse af sociale 

interaktioner, og den bidrager til at give et overblik over en interaktion og de processer, der er i 

selve interaktionen. Alle teorier har svagheder, og en af svaghederne ved Goffmans 

interaktionsteori er, at den i høj grad mangler at tage højde for den historiske og kulturelle kontekst 

af et genstandsfelt. Historien og kulturen påvirker i meget høj grad de sociale interaktioner over tid, 

og dette aspekt har Goffman ikke i tilstrækkelig grad indarbejdet i sin teori. Goffman ser mere på 

den umiddelbare kontekst, en bestemt situation befinder sig i og indarbejder ikke det historiske 
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aspekt
12

. For at få den bedste mulige forståelse af et begreb som god revisorskik er det vigtigt at få 

den historiske og kulturelle betydning af begrebet med for at forstå selve skuespillet og de rammer, 

skuespillet udspilles fra. Hvis vi skal holde os inden for Goffmans egen terminologi i forestillingen, 

kan man her sige, at Goffman mangler programmet, som teatergæsten normalt får udleveret, før 

han/hun går ind og ser en forestilling. Programmet er med til at give gæsten en bedre forståelse af 

selve forestillingen samt en fælles platform for gæst og skuespiller. Programmet er med til at 

udstikke nogle generelle informationer og retningslinjer for selve skuespillet, som derved giver 

teatergæsten den optimale mulighed for at forstå selve forestillingen og dermed få det bedste 

udbytte af forestillingen.    

Et andet kritisk aspekt i Goffmans interaktionsteori er, at den ved en stor fokusering på den 

umiddelbare handlingskontekst i samhandlingsanalysen gør, at den har manglende evne til at skabe 

teorier og analyser om større makrosociale fænomener såsom stater eller hele kulturer
13

. Teorien har 

svært ved at bearbejde meget store mængder empirisk data eller belyse store komplekse 

institutioner. Dette betyder, at det er samfundsmæssige mikrosammenhæng, der belyses bedst ved 

Goffmans teori. Således skal der i vores tilfælde ske nogle tilrettelser af brugen af empiri i 

forbindelse med teorien, men dette bliver forklaret i de respektive afsnit i afhandlingen. 

For at kunne belyse vores genstandsfelt optimalt har vi derfor valgt at udvide Goffmans teori med 

afsnittet om programmet for at skabe bedst muligt udbytte af vores afhandling. Dette medfører, at 

den teoretiske fremgangsmåde i afhandlingen, jf. Goffmans interaktionsteori, bliver som følgende. 

Goffmans nu ”syv” generelle dramaturgiske principper:  

1. Programmet 

2. Forestillingen 

3. Teamet 

4. Regionerne 

5. De modstridende roller 

6. Kommunikationen af indtrykkene 

7. Styring af kommunikationen. 

 

                                                 
12

 Kilde: s. 216 i Klassisk & moderne samfundsteorier. 
13

 Kilde: s. 216-217 i Klassisk & moderne samfundsteorier. 
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Ved hjælp af Goffmans af os nu tilrettede interaktionsteori operationaliseres problemformuleringens 

delspørgsmål til følgende spørgsmål: 

- Hvad påvirker god revisorskik? 

- Hvad forstås ved god revisorskik? 

- Hvad består god revisorskik af, og hvordan praktiseres det? 

- Hvad bidrager begrebet med? 

- Hvem er tilskueren? 

- Hvem er med i teamet? 

- Hvilke strategier fremføres? 

- Hvilke hemmeligheder kan man udlede? 

- Hvordan kommunikeres begrebet god revisorskik? 
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9. Metode 

 

Vores problemstilling vil søges besvaret gennem en empirisk undersøgelse af begrebet god 

revisorskik, hvilken til dels vil bygge på information indhentet gennem et casestudy, og interview af 

nøglepersoner, der arbejder med begrebet eller er i tæt kontakt med genstandsemnet.  

 

9.1 Undersøgelsesdesign 

  

Selve designet er en sammenfatning af projektets metodologimåde, hvorpå man vælger at 

undersøge problemformuleringen, og bestemmes således af den kombination af typer eller former 

for data og fremgangsmåder, man benytter ved dataindsamlingen.
14

 

Projektets kundskabsmæssige formål har afgørende betydning for det, vi undersøger, og hvordan 

dette undersøges. Først og fremmest bærer dette projekt præg af den beskrivende 

undersøgelsestype, der har til formål at indføre i den begrebsverden, vi befinder os inden for. Det 

beskrivende formål fører til det diagnosticerende, idet der identificeres problemområder i 

forbindelse med god revisorskik og i forbindelse med den manglende information, der skal 

indhentes.  

Desuden indeholder kandidatafhandlingen elementer af den forstående undersøgelsestype
15

, idet der 

i projektet således søges at finde en forklarende og forstående tilgangsvinkel af begrebet god 

revisorskik i henhold til Erving Goffmans teori om skuespillet. Således søges først og fremmest at 

beskrive, derefter at problemangive og sidst at forklare og forstå mulighederne for påvirkning af det 

givne problemkompleks.
16

 

 

  

                                                 
14 Kilde: s. 306 i Poul Bitsch Olsen & Kaare Pedersens Problemorienteret projektarbejde. 

17 Kilde: s. 25-28 Ib Andersen; den skinbarlige virkelighed. 

16 Kilde: s. 23-29 Ib Andersen; den skinbarlige virkelighed. 
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9.1.1. Projektets teoretiske forankring 

 

Kandidatafhandlingen er forankret i hermeneutikken. Dette fordi der er tale om et begreb, som 

udspilles eller udføres blandt mennesker. Det datamateriale vi benytter os af består af 

”meningsfulde fænomener”, hvilket betyder, at de sociale aktører, der analyseres, er menings- og 

betydningsbærere. Dette kommer til udtryk igennem handlinger, mundtlige ytringer, tekster samt 

igennem forståelser af adfærdsmønstre, regler, normer og værdier. Vi vil gennem hele 

kandidatafhandlingen, jf. problemformuleringen, søge en forklaring på, hvordan sociale processer 

influerer på begrebet god revisorskik, og derfor finder vi hermeneutikken oplagt som 

metodetilgang. Jf. begrebet god revisorskik vil vi forsøge at skabe en forståelse for begrebet 

gennem historien, idet en af hermeneutikkens kendetegn netop er forankret i de historiske 

begivenheder. Derudover vil afhandlingen efterfølgende kredse omkring de af begrebets 

forståelsesrammer, som allerede forefindes i den nuværende revisionslitteratur. Derved opnås en 

fælles vidensforståelse af begrebet mellem læser og forfattere, som efterfølgende vil blive genstand 

for en teoretisk analyse. Uden den hermeneutiske metodik vil afhandlingen virke abstrakt over for 

læser, og læser vil dermed ikke opnå det udbytte af analysen, og de følgeslutninger, som følger 

heraf, og i værste fald helt misforstå, hvorledes sociale processer influerer på begrebet god 

revisorskik.         

I forhold til den hermeneutiske metodik vil man i samfundsvidenskaben også støde på begreberne 

induktion og deduktion. I kandidatafhandlingen gøres både brug af det induktive og deduktive 

princip.  

 

9.2. Datagrundlag og -indsamling 

  

Kandidatafhandlingens grundsubstans tager udgangspunkt i både sekundært og primært materiale 

og informationer. Først og fremmest tages udgangspunkt i indsamlet materiale og data fra 

litteraturen samt diverse andre medier, hvilket danner et sekundært informationsgrundlag. 

Herudover indhentes informationer omkring begrebet god revisorskik gennem personlige interview 

af nøglepersoner i standen samt andre interessenter i den verden, hvor der arbejdes med begrebet. 
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Således er både anvendt internettet og diverse andre søgemaskiner. Dette betyder, at der gennem 

projektet både gøres brug af desktop og field research.
17

 

Dermed er der i projektet primært anvendt kvalitative data, idet disse er indhentet med et meget 

specifikt formål, der for det meste omhandler holdningstilkendegivelse. Gennem projektet er der 

foretaget en primær undersøgelse: en interviewundersøgelse af nøglepersoner med forståelse af 

begrebet. Disse er udvalgt efter bekvemmelighed.  

 

9.2.1. Interviewmetode 

 

For at underbygge og skabe et bredere grundlag for analysen af begrebet god revisorskik, vælger vi 

at undersøge dette nærmere gennem en kvalitativ undersøgelse
18

. Derudover har vi hentet 

inspiration om kvalitativ forskning og dets betydning for revisorstanden fra Yves Gendrons artikel 

om ”revisionskomiteerne”. Vi har brugt artiklen som inspiration til opbygning af vores interviews 

og igennem den set de fordele og muligheder, der er for at stille flere dybdegående og opklarende 

spørgsmål i selve interviewfasen.  

 

Da vi eksplicit har formuleret det direkte formål med undersøgelsen, der tager udgangspunkt i 

holdningsspørgsmål og individuelle forhold, har vi valgt at anvende den kvalitative metode. 

Desuden har vi sekundært data i vores materiale, hvor vi kan finde kvantitative data til brug for 

vores afhandling. 

Inden for den kvalitative metode findes forskellige undersøgelsesformer. Da vi ønsker at have 

mulighed for at stille dybdegående spørgsmål om personlige holdninger, har vi valgt det delvist 

strukturerede personlige interview.  

Ved denne interviewform har vi mulighed for at opstille en ramme af spørgsmål, som vi mener vil 

afdække vores problemstilling og samtidig tjener det formål at guide intervieweren, således at 

denne holdes på rette spor. Desuden har denne form den fordel, at vi bevarer muligheden for under 

selve interviewet at stille flere dybdegående og præciserende spørgsmål til den enkelte respondent. 

                                                 
17 Kilde: s-36-38 i Lawrence W. Neuman' Social Reasearch Methods, 2000. 

18 Kilde: s. 151 i Ib Andersen; den skinbarlige virkelighed. 
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Interviewene har tillige nogle eksplorative træk
19

, idet vi ikke lægger nogen teoretisk eller anden 

vinkel på begrebet god revisorskik i selve interviewene. Vi ønsker, at respondenterne selv skal 

komme med deres personlige holdninger og vurderinger i forhold til deres opfattelse af begrebet 

god revisorskik. Dette vil vi efterfølgende sammenholde med vores teoretiske tilgang til begrebet i 

analysen af både det primære og sekundære materiale, vi bruger i afhandlingen. 

Udover interviewform har vi gjort os nogle tanker omkring opbygningen af selve interviewet og 

spørgsmålene. Vi har først og fremmest forsøgt at konstruere nogle spørgsmål, som er præcise nok 

til, at vi når frem til det, vi ønsker, men som samtidig er så åbne, at respondenten ikke ledes for 

meget i deres tanker, men frit kan svare i forhold til de adspurgte områder.  

I opbygningen af interviewene har vi hentet inspiration fra vores teoriapparat
20

 for at få en 

fornemmelse af, hvilke svarmuligheder der kan være ved hvert spørgsmål, således at vi får alle 

tænkelige dimensioner dækket af spørgsmålsmængden og ikke begrænsede respondenten i 

svarmuligheder. Dette er også essensen i anvendelsen af de åbne spørgsmål. Desuden har teorien 

hjulpet med at præcisere spørgsmålene, således at vi fik nogle relevante og anvendelige svar i 

forhold til vores teorivalg. 

Efter disse forberedelser og konstruktionen af selve interviewet kom vi til udvælgelsen af vores 

respondenter. For at højne reliabiliteten og validiteten forsøgte vi at udvælge ud fra nogle opstillede 

faktorer. Først og fremmest så vi på udannelse og erfaring inden for det emne, vores afhandling 

omhandler. Vi gjorde os yderligere de overvejelser at få så mange nuancer med i vores valg af 

respondenter, således at vi kunne få repræsenteret flest muligt aktører inden for det pågældende felt. 

Her tænker vi på at få dækket det lovmæssige aspekt, det praktiske aspekt, vinkler fra 

uddannelsesmiljøet samt personer med høj grad af viden og publikationer inden for emnet i vores 

problemfelt. En kort beskrivelse af respondenterne findes i bilag 8. 

Udvælgelsen kan betegnes som en bevidst og bekvemmelig udvælgelse, hvor vi har fokuseret på at 

udvælge de få revisionseksperter, som har indgående kendskab til problemstillingerne.
21

 

Efter udførelsen af interviewene valgte vi, at transskribere disse fuldt ud. Dette materiale danner 

informationsgrundlaget i det videre forløb, og derfor anses det for en væsentlig faktor, at disse 

informationer er korrekte og præcise i forhold til de oplysninger, der fremkom under interviewene. 

                                                 
19 Kilde: s.21 i Ib Andersen; den skinbarlige virkelighed. 

20 Erving Goffman impression Management teori. 

21 Kilde: s. 195-199 i Lawrence W. Neuman' Social Reasearch Methods, 2000. 
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Interviewene anvendes således videre i projektet for at anskueliggøre forskellige aspekter fra de 

forskellige respondenter og dermed de forskellige medlemmer af teams, strategier og 

hemmeligheder, der kan være i begrebet. 

 

9.3. Kildekritik  

 

I forhold til de indsamlede data kan der i denne sammenhæng tales om disses pålidelighed og 

gyldighed i forhold til projektets konklusioner. Idet vi i de primære undersøgelser er begrænset i 

forhold til ressourcer og muligheder, har vi benyttet os af alternative løsningsmuligheder og et 

begrænset antal respondenter. Dette betyder, at der ikke nødvendigvis kan tales om et repræsentativt 

udsnit af populationen, og dermed påvirkes både reliabiliteten og validiteten af de slutninger, hvor 

disse informationer ligger til grund. 

Ovenstående skal især sættes i relief i forhold til anvendelsen af sekundære data, der er indhentet til 

brug i projektet. Her har vi i enkelte tilfælde forsøgt at indhente data, men i og med at 

tilgængeligheden af disse data i nogle tilfælde er meget lille, har det ikke altid været muligt at 

indhente alle de nødvendige data. Således kan dette påvirke billedet, blandt andet i forbindelse med 

de personlige holdninger der kommer frem i interviewene og dermed påvirkes pålideligheden og 

gyldigheden i forbindelse hermed.
22

 

For at øge reliabiliteten og validiteten har vi i kandidatafhandlingen benyttet os af 

metodetriangulering. Metodetriangulering er sket ved, at vi har benyttet os af flere litteraturkilder 

om genstandsfeltet, og vi har foretaget fem interviews, hvor respondenterne fik stillet de samme 

spørgsmål. Dette har øget validiteten og reliabiliteten af afhandlingen. 

 

9.3.1. Diskussion af metodiske principper 

 

Udover ovenstående aspekter i forbindelse med begrænsningerne i projektets slutninger skal der 

herudover tages højde for andre forhold, der opstår i forbindelse med anvendelsen af induktion og 

                                                 
22 Kilde: s. 164-172 i Lawrence W. Neuman' Social Reasearch Methods, 2000. 
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deduktion som slutningsformer. Nigel Warburton tager blandt andet fat i disse problematikker i sin 

bog ”The basics of philosophy”.  

Trods den induktive slutnings udbredelse bør man være opmærksom på de forudsætninger, der 

ligger i begrebet og dets metode, deriblandt forskerens rolle i observationer samt de konsekvenser, 

det får for slutningerne i undersøgelsen. Først og fremmest har vores viden om og forventninger til 

det, der observeres, en effekt på det, vi faktisk ser. 

“There is more to seeing than what meets the eyeball.” 
23

  

“What you see usually depends on what you know, and the words you choose to describe what you see 

always presuppose a theory of the nature of the thing you see.”
 24

  

Herudover er det umuligt for forskeren at tage alle forhold om alle fænomener i betragtning, og 

derfor tager han beslutninger om, hvilke aspekter undersøgelsen skal koncentrere sig om. Dette er 

endnu en beslutning, der medfører forsimplinger på grund af fravalg. Forskeren kan således ikke 

antage en objektiv rolle i undersøgelsen, hvilket betyder, at denne person har indflydelse på det, der 

observeres.  

For det andet kan forskeren ved en generalisation på baggrund af sine observationer ikke være 

hundrede procent sikker på, at denne er sand. Pålideligheden af den induktive slutning er desuden 

formindsket i forhold til den deduktive, idet der på basis af samme empiri kan foretages forskellige 

generalisationer og slutninger. Derfor er det vigtigt i induktive undersøgelser at være bevidst om 

slutningernes begrænsninger og således være opmærksom på undersøgelsens svagheder og 

styrker.
25

    

Den deduktive slutning har tillige sine svagheder, hvilket kan ses i forhold til det teoretiske afsæt, 

der tages udgangspunkt i. Dette skal ses i forhold til, at teoretiske modeller er forsimplinger af 

virkeligheden, og dermed kan de logiske slutninger på baggrund af modellens elementer have 

omfattende begrænsninger i forhold til det empiriske felt.  

  

                                                 
23 Kilde: s- 115 i Nigel Warburtons Philosophy: The basics.  

24 Kilde: s. 117 i Nigel Warburtons Philosophy: The basics. 

25 Kilde: s. 115-120 Nigel Warburtons Philosophy: The basics. 
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Hvorvidt vores slutninger er korrekte, gyldige og pålidelige skal dermed ses i forhold til det 

informationsgrundlag, der er indsamlet, det grundlag de er indsamlet på og observatørens rolle heri. 

Vi har valgt at bruge Goffmans interaktionsteori i vores belysning af problemfeltet. Grunden hertil 

er, at denne teori er et godt analyseværktøj til at lave en deduktiv slutning af begrebet god 

revisorskik i henhold til den sociologiske tilgangsvinkel af begrebet, som vi undersøger i 

afhandlingen. Det kan diskuteres, om teorien er anvendelig på et begreb som god revisorskik, da 

dette er et begreb, og teorien ser på interaktion mellem individer. Vi er dog af den overbevisning, at 

den kan, fordi begrebet god revisorskik som tidligere nævnt i høj grad bliver skabt af eller får værdi 

gennem de personer, der er med til skabe eller udfylde begrebet, og dermed den menneskelige 

interaktion, der ligger bag skabelsen af god revisorskik som begreb. Goffmans teori er god til at 

fremvise moderne menneskers spil med hinanden, hvor det gælder at opnå så mange fordele som 

muligt for sig selv. 

Vi finder teorien anvendelig i forhold til vores problemfelt, da den er med til at give en anderledes 

og bredere forståelse af begrebet, og den dynamik der er i skabelsen samt fastholdelsen af selve 

begrebet god revisorskik. 

Da teorier i sig selv er forenklede billeder af verden, vil der altid ske justeringer eller tilpasninger af 

data i henhold til dette forenklede billede, og dette er også tilfældet i denne afhandling. Dog har vi 

været tro mod teoriens udgangspunkt og givet forklaringer undervejs om, hvordan vi ser på en given 

mængde data i henhold til teoriens udgangspunkt. 

 

9.4. Notation 

 

I fodnoter angives kilderne til de pågældende oplysninger, kildens oprindelse samt sidetal. Kilder 

fra internettet er yderligere specificeret i litteraturfortegnelsen under internetsites. Henvisninger til 

bilag ses desuden angivet i fodnoterne, og bilagene ses alle i vedlagte bilagsmappe.  
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10. Programmet til forestillingen 

 

Før vi begiver os ud i en teoretisk og holdningspræget diskussion omkring, hvad begrebet god 

revisorskik er, samt hvad der påvirker dette begreb, vil vi indledningsvis i programmet beskrive 

revisorstandens udvikling set ud fra et historisk perspektiv. Dette netop for at skabe en forståelse for 

den forestilling, der udspilles senere. 

Gennemgangene af revisorstanden i henholdsvis Danmark og internationalt vil være meget 

kortfattet, idet der kan henledes til øvrig meget omfattende revisionslitteratur for nærmere 

uddybning. 

 

10.1. Den historiske udvikling af revisorstanden i Danmark 

 

Revisors erhverv kan spores tilbage til enevældens tid
26

, hvor man fandt regnskaber med interne 

revisionspåtegninger.   

I 1732
27

  kunne man i den private sektor opspore bestemmelser omkring forvaltningsrevision.   

I 1880 indførtes der krav om, at en sparekasse skulle revideres af to revisorer. 

Frem til 1905 havde man i Folketinget diskuteret behovet for revisorer, og ydermere blev der 

fremsat forslag om autoriserede og edsvorne revisorer.  

Loven blev vedtaget ved lov nr. 117 af 14. maj 1909 og blev den første særskilte revisorlov i dansk 

historie.    

Den 12. januar i 1912 blev foreningen af statsautoriserede revisorer (FSR) funderet.   

I 1917 lykkedes det at få gennemført en aktieselskabslov (AL)
28

, hvori man havde placeret centrale 

bestemmelser om revision i lovens §§ 30 og 31
29

.  

                                                 
26 Kilde: Revisoransvar (7. udgave) af Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner.  

27 I konventionen af 1732 for det Asiatiske Compagni.
 

28 Aktieselskabsloven blev vedtaget som lov nr. 468 af 29. september 1917. 

29 Revisorer fik fri adgang til alle bøger vedrørende selskabets regnskabsvæsen, og bestyrelsen var over for revisor 

pligtige til at meddele enhver oplysning omkring regnskabets og statusopgørelsens rigtighed, som revisor måtte spørge 
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Som følge af mellemkrigsårenes flere og flere skandaler og krak
30

 udtrykte næringskommissionen 

et stort behov for betryggende regnskabsførelse. Daværende minister for handel og industri, C. N. 

Hauge, besluttede herefter at fremsætte et forslag til lov om statsautoriserede revisorer
31

, som gik 

glat igennem Rigsdagen. Danmark fik dermed den første lov om statsautoriserede revisorer (LSR) 

ved lov nr. 124 af 15. april 1930. 

FSR oprettede i 1925 Responsumudvalget, som er et udvalg inden for FSR.  

I 1950 anmodede Dansk Revisorforening
32

 om en godkendelsesordning for en gruppe revisorer, 

som ikke var statsautoriserede. Dansk Revisorforenings ønsker blev i første omgang forkastet, men 

ved et lovforslag
33

 i 1969 lykkedes det at overbevise Folketinget ved den senere lov nr. 220 af 27. 

maj 1970, lov om registrerede revisorer (LRR).  

I 1956 arbejdede man i nordisk regi på at få ensartede nordiske regler for aktieselskaber. Det var i 

Nordisk Råds betænkning, at man for første gang i dansk historie hørte begrebet god revisionsskik. I 

bemærkningerne til Nordisk Råds betænkning omkring brugen af god revisionsskik stod der, at 

begrebet ville muliggøre, at afgrænsning af revisors opgaver kunne indeholde visse mere eller 

mindre reelle forskelligheder.  

FSR var i 1957
34

 arkitekten bag et lovforslag
35

 til en ny revisorlov, som i § 13 foreslog følgende 

ordlyd: Statsautoriserede revisorer skal udføre de dem betroede erhverv med omhu og nøjagtighed 

med tilbørlig hensynstagen til lovgivningens bestemmelser om god revisionsskik. FSR forklarede 

forslaget med følgende kommentarer: at forklare, med få ord, begrebet god revisionsskiks indhold, 

lader sig ikke gøre. Der er tale om et helt sæt stadigt skiftende regler af dels teoretisk, dels praktisk 

karakter, omfattende alt arbejde, som en statsautoriseret revisor kan blive stillet for. FSR var klar 

over, at god revisionsskik måtte udfyldes med en eller anden form for vejledning for de 

praktiserende revisorer, hvorfor FSR henviste til deres responsumudvalg og normudvalg. FSR 

                                                                                                                                                                  
om. Revisor skulle derimod indføre en revisorberetning i et revisionsprotokollat, som skulle forelægges på 

bestyrelsesmøderne.  

30 Kilde: s. 171 i "Revisoransvar (7.udgave) af Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner.  

31 Dette lovforslag indeholdt blandt andet det forhold, at der var pligt til at være medlem af revisorernes forening. Efter 

lovforslagets vedtagelse ændredes denne pligt i en senere ændring af LSR. 
32

 Dansk Revisorforening hedder i dag FRR, som står for Foreningen af Registrerede Revisorer.  
33

 Dette lovforslag påpegede, at der var behov for en mindre gruppe revisorer til at udfylde samfundets behov for fx 

skattevejledning, bogføring, revision og andre driftsøkonomiske forhold. Man ønskede dog samtidig at udskille de 

revisorer, som var til gene for branchen (som fx havde mistet deres næringsbrev eller ikke havde nogen faglig ballast) 

ved fx en godkendelsesordning eller autorisationsordning.  
34

 Dvs. året efter, at aktielovskommissionen lavede betænkning 540, hvori begrebet god revisionsskik fremgik.   
35

 Dette lovforslag blev dog ikke vedtaget. 
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havde oprettet et normudvalg, idet de ikke mente, at responsumudvalgets responsummer alene 

kunne danne grundlag for god revisionsskik. Der havde været en del kritik af, at responsummer var 

for specifikke, og at der ikke blev luget ud i gamle responsummer. Et andet problem for FSR var 

imidlertid, at kun ca. 13 % af alle praktiserende statsautoriserede revisorer var medlem af FSR. Det 

ville have været svært for FSR at overbevise både civilretten og Folketinget om, at 

responsumudvalgets responsa var udtryk for god revisionsskik, når mindretallet af de praktiserende 

statsautoriserede ville anvende responsummerne. FSR erkendte, at responsummer ikke var nok og 

oprettede derfor et normudvalg, hvis opgave var at fastsætte normer, hvor der ville blive brug for 

det. 

Allerede i 1958 udtalte normudvalget, at man støttede statistiske stikprøver frem for fuldstændig 

bilagsrevision. På det tidspunkt var revisorstanden meget splittet og delt i to lejre. Den ene lejr 

mente, at fuldstændig bilagsrevision var det eneste fornuftige, mens den anden lejr
36

 mente, at 

statistiske stikprøver var mest hensigtsmæssige. De store firmaer
37

 støttede den lejr, som mente, at 

de statistiske stikprøver var det eneste rigtige, men da de to lejre var så splittede, var det nærmest 

umuligt at kunne legitimere statistiske stikprøver. For at legitimere statistiske stikprøver ville det 

kræve, at de meget omdiskuterede statistiske stikprøver ville blive anvendt af de fleste revisorer, 

således at man kunne argumentere for, at der var dannet en norm. Trods den store modstand imod 

statistiske stikprøver begyndte de fleste revisorer efterhånden at anvende statistiske stikprøver.  

Ved folkeafstemningen den 2. oktober 1972 stemte Danmark "Ja" til EF
38

. 

EF's første selskabsdirektiv var meget specifikt og møntet på de store selskaber. Det fandtes derfor 

mest nærliggende for Danmarks selskabsstruktur at sondre mellem større og mindre selskaber 

ligesom i de andre EF-lande, hvilket banede vejen for anpartsselskabsloven (APL). AL fra 1930 

blev fornyet ved lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktieselskaber, og samme dag vedtog man lov nr. 

371 om anpartsselskaber. APL var dermed indført i Danmark.  

  

                                                 
36

 Den anden lejr blev også kaldt den yngre generation. 
37

 De store firmaer var stærkt repræsenteret i FSR og Normudvalget var, som tidligere nævnt, et udvalg under FSR. 

Dermed støttede de store revisionsfirmaer indirekte statistiske stikprøver. 
38

 EF = det Europæiske Fællesskab. Danmark blev dog først fuldgyldigt medlem fra 1. januar 1973. 
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Bestemmelserne i den nye AL af 13. juni 1973 indeholdt mange af de forslag, som Nordisk Råd 

havde medtaget i deres betænkning. Herunder havde man i den nye AL videreført
39

 følgende i § 88 , 

stk. 1: 

Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder 

foretage en kritisk gennemgang af selskabets regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt
40

.     

Det nye begreb i dansk lovgivning, god 

revisionsskik, afløste den daværende bestemmelse 

i § 54 om, at revisionen skal udføres under 

omhyggelig hensynstagen til tilstedeværende 

værdier og forpligtelser. I lovbehandlingen af den 

nye AL fremgår det, at god revisionsskik er en 

henvisning til de normer, som anerkendes af 

dygtige og samvittighedsfulde revisorer
41

. Se figur 

1.  

I FSR-regi oprettede man Revisionsteknisk udvalg 

(REVU) i 1970
42

, hvis formål var at udarbejde 

vejledninger til revisorforeningens medlemmer
43

. Undersøgelser viste på det tidspunkt, at det var 

meget forskelligt, hvordan revisorer i praksis løste ensartede opgaver. REVU's produktion af 

revisionsvejledninger blev som årene gik mere struktureret og intensiveret, og man betragtede 

efterhånden disse som minimumsvejledninger, der skulle udføres, for at revisor havde levet op til 

god revisionsskik. I 1973 sagde lektor Robert Sloth Pedersen fra Handelshøjskolen i København, at 

de tre vigtigste kilder til god revisionsskik var responsa, revisionsvejledninger samt større 

revisionsvirksomheders revisionsmanualer
44

. Se figur 2.  

                                                 
39

 Begrebet god revisionsskik stammer fra betænkning 540 om en fællesnordisk aktieselskabslov. 
40

 Kilde: s. 179 fra Revisoransvar (7. udgave) af Lars Bo Langsted, Poul Krüger Andersen og Lars Kiertzner.   
41

 Kilde: s. 151 i Kim Klarskov Jeppesens Phd-afhandling i 1998: Viden, politik og udviklingen af revisionsvejledninger. 
42

 Kilde: s. 160 "Viden, politik og udviklingen af revisionsvejledninger" af Kim Klarskov Jeppesen. I "Revision - 

koncept & teori (2. udgave)" fremgår det på side 44, at REVU under FSR blev oprettet i 1974.  
43

 I slut 60'erne havde kritikere ellers påpeget, at det ikke var FSR's opgave at fortælle medlemmerne, hvordan de skulle 

revidere. Kritikere påpegede endvidere, at revisionsvejledninger var farlige, hvis de var for vidtgående, utilstrækkelige 

eller forældede.  
44

 Kilde: s. 162 nederst i Kim Klarskov Jeppesens Phd-afhandling i 1998: Viden, politik og udviklingen af 

revisionsvejledninger. 
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Revisionsvejledning 1-21, som vi kendte dem 

dengang
45

, blev udarbejdet
46

 fra 1978 og frem 

til 2001
47

, hvorefter de sidenhen gradvist er 

blevet erstattet med internationale 

revisionsstandarder. Faktisk indtil 1995 

udtalte REVU sig til medlemmerne om, at det 

i Danmark primært var revisorlovgivning, 

revisionsvejledningerne fra REVU og 

udtalelser fra FSR's responsumudvalg, som 

udtrykte god revisorskik
48

. Se figur 3.   

LSR og LRR af henholdsvis 1967 og 1970 

blev i 1984 genstand for ændringer, som følge af revisorkommissionens gennemgang af lovene. 

Resultatet blev, at der kom ændringer 

omkring forsikringsforhold, habilitet, 

revisornævnets sammensætning, 

disciplinærstraffe og indførelse af 

dispensationsadgang for samarbejde mellem 

danske statsautoriserede revisorer og 

udenlandske. Dertil tilføjede også 

Folketinget enkelte ændringer til de to 

revisorlove, som kom til udtryk i LSR § 14 

og LRR § 8. I disse paragraffer i de to love 

fremgik det, at revisorer skal udføre deres 

erhverv i overensstemmelse med god 

revisorskik
49

. 

                                                 
45

 Revisionsvejledninger er som bekendt erstattet med revisionsstandarder. Der er/var i alt 21 revisionsvejledninger. Vi 

kommer nærmere ind på revisionsvejledningernes afløsere senere i den danske historik, men også i afsnit 12.3.2.4. 
46

 Fra 1999 er der ikke tale om helt nye revisionsvejledninger, men blot ændringer i eksisterende.  
47

 Kilde: s. 140 Revisoransvar (7. udgave) af Lars Bo Langsted, Poul Krüger Andersen og Lars Kiertzner. 
48

 Kilde: s. 46 mf. Revision - Koncept & Teori. Se i øvrigt note 62 i denne kilde, hvor begrebet god revisorskik 

forklares. 
49

 Grunden til at man valgte at ændre aktieselskabsloven af 13. juni 1973 betegnelse god revisionsskik til god 

revisorskik i LSR og LRR i 1984 var, at statsautoriserede og registrerede revisorers arbejdsfelt ikke var begrænset til 

opstilling af regnskaber og regnskabsrevision, men i væsentlig grad omfattede tilgrænsende områder. 
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Fra perioden 1970 til 1989 aflagde statsadvokat H. Grell og statsadvokatfuldmægtig O. Rørbæk-

Petersen en fortrolig redegørelse til Justitsministeriet omkring svigagtige forhold med 

ejendomshandler, tømning af aktieselskaber og udlån. SØK
50

 blev oprettet som følge af disse 

forhold. SØK konstaterede hurtigt, at en stor hæmsko for opklaringsarbejdet var mangelfulde og 

kvalitetsløse regnskaber. Der blev i denne periode skabt en stor offentlig debat omkring 

statsautoriserede revisorer og revisorerklæringer. 

I 1991 skete der dog noget endnu mere graverende for den danske revisorstand. Nordisk Fjer med 

bestyrelsesformand og adm. direktør Johannes Petersen havde gennem længere tid fremvist 

oppustede regnskaber
51

 og udleverede forfalskede børsmeddelelser. Skandalesagen rullede indtil 16. 

november 1991, hvor Nordisk Fjer Holding A/S blev erklæret konkurs med en gæld på kr. 3,7 mia. 

Den 19. december 1992 var der ikke ubetydelig kritik mod revisorhvervet, og den manglende 

processuelle sikkerhed var skyld i en lovændring af revisorlovene. Ved lov nr. 1003 af 19. 

december 1992 indførtes et disciplinærnævn, som skulle oprettes inden for begge 

revisorforeninger
52

. E&S' revisornævn skulle i den anledning være den overliggende klageinstans.  

I 1994 ændrede man igen på de to revisorlove. Begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant 

introduceres for første gang i disse love. I kølvandet på de to revisorlove samlede man den tidligere 

påtegningsbekendtgørelse og resterne af to virksomhedsbekendtgørelser til en bekendtgørelse. 

Bekendtgørelse nr. 90 af 22. februar 1996 om statsautoriserede og registrerede revisorers 

erklæringer mv
53

.  

Som direkte konsekvens af en alarmerende undersøgelse i 1993, hvor 9 ud af 10 indsendte 

regnskaber indeholdt fejl, fremsatte industriministeren et lovforslag om, at E&S havde pligt til at 

foretage stikprøvevise undersøgelser af årsregnskaber og koncernregnskaber mv. Dette blev 

gennemført ved lov nr. 122 af 18. februar 1994 i årsregnskabsloven (ÅRL). 

I 2003 skete der noget revolutionerende i dansk revisorlovssammenhæng. De to revisorlove blev 

slået sammen i en ved lov nr. 302 af 30. april 2003. Loven kom til at hedde lov om 

statsautoriserede og registrerede revisorer (RL)
54

. Den nye lov fornyede sig i forhold til den gamle, 

                                                 
50

 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. 
51

 I 1990 var regnskabsprincipperne blevet ændret op imod 32 gange, og revisorerne var blevet udskiftet 8 gange. Kilde: 

http://da.wikipedia.org/wiki/Nordisk_Fjer 
52

 FSR og FRR. 
53

 Også kendt som erklæringsbekendtgørelsen i nyere tid. 
54

 Lov om statsautoriseret og registrerede revisorer kaldes også revisorloven, idet den regulerer alle revisorer. 
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i og med at den var mere internationalt præget og præget af to tidligere henstillinger fra EU. Der 

blev i den nye RL indført bestemmelser omkring intern rotation, regler om ejerskab, regler om 

vederlag, regler om obligatorisk kvalitetskontrol
55

 af et uafhængigt organ benævnt revisortilsynet, 

men det vigtigste formål med loven var nok at styrke revisors uafhængighed
56

 og deres 

konkurrencedygtighed i forhold til udlandet. 

Revisionskomiteen i EU
57

 med dansk deltagelse løftede sløret for, at der på kort sigt blev prioriteret 

følgende: Modernisering af 8. selskabsdirektiv, styrkelse af EU's reguleringsinfrastruktur, styrkelse 

af offentlig kontrol med revisorerhvervet og krav om brug af revisionsstandarder (ISA
58

) for 

samtlige lovpligtige revisioner i EU. Revisionskomiteen var meget optaget af især Enron
59

 – en sag 

man fulgte tæt fra EU's side. 

Som vi beskrev længere tilbage i den danske revisorstands historie, begyndte man fra 2001 at 

udskifte de danske revisionsvejledninger og erstatte dem med nye internationalt inspireret 

revisionsstandarder
60

. I 2003 var der således kun ni
61

 revisionsvejledninger tilbage, mens der i 2008 

kun var en
62

 tilbage.  

I 2006 kom EURO-SOX
63

-pakken fra EU, som blandt andet var et udspring af revisionskomiteens 

forarbejder. EURO-SOX består af tre direktiver
64

, hvor især 8. selskabsdirektiv regulerede 

revisionsområdet i hele EU. Implementeringen af det 8. direktiv i Danmark medførte en ændring i 

RL. De nyskabelser, som det 8. direktiv betød for den danske RL, var, foruden at loven kom til at 

indeholde mange flere paragraffer, at RL kun omfatter erklæringsafgivelse med sikkerhed, hvilket 

var noget helt nyt i forhold til alle forrige revisorlove. Som dansk regulering valgte man, at 

anvendelsesområdet skulle være større i Danmark (EU's 8. direktiv regulerer kun lovpligtig revision 

                                                 
55

 Den foreningsbaserede kontrol startede i 1992, men såfremt revisionsvirksomhederne ikke ville kontrolleres, meldte 

de sig blot ud. Det var med revisorloven anno 2003 ikke længere muligt at gemme sig for kontrol, idet det nu blev 

obligatorisk for alle. 
56

 Se EU's henstilling om revisors uafhængighed i EU: Grundlæggende principper af 16. maj 2002. 
57

 Revisionskomiteen i EU blev nedsat af EU-Kommissionen i 1998. Komitteen benævnes også Committee on Auditing. 

Denne komites opgave var og er stadig at se nærmere på muligheder for at skabe fælles regler inden for 

kvalitetskontrol, revisors uafhængighed og revisionsstandarder.  
58

 International Standards of Auditing. 
59

 Mere om Enron i næste afsnit omkring den historiske udvikling internationalt. 
60

 De fleste af ISA'erne skulle være implementeret og oversat inden 15. december 2009. 
61

 RV 1,3,6,11,14,15,16,17 og 20. 
62

 Revisionsvejledning 15. 
63

 Man kalder det EURO-SOX, fordi disse direktiver er inspireret meget fra Sarbanes Oxley Act, som man kalder SOX. 
64

 4., 7. og 8. selskabsdirektiv, hvoraf det 8. direktiv regulerer revision. Det 8. EU-direktiv kom først, nemlig i den 25. 

april 2006 ved direktiv 84/253/EØF efterfulgt af det 4. direktiv 78/660 og 7. direktiv 83/349, som begge blev vedtaget 

den 14. juli 2006.  
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af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber) primært pga. af en mindre selskabsstruktur i 

Danmark. Derudover ændredes også den tidligere kernebestemmelse om god revisorskik i den 

tidligere RL's § 2 til desuden at indeholde seks
65

 begreber i den nye lovs § 16.  

Den nye RL trådte i kraft 1. juli 2008. 

Den 1. december 2008 skete Danmarks vel nok meste spektakulære erhvervsskandale, nemlig IT 

Factory. Dårlig selskabsledelse, dokumentfalsk og alt for godtroende mennesker var sandsynligvis 

skyld i, at der i dag påberåbes tab i størrelsesordnen 1 mia. kr.  

 

10.2. Den historiske udvikling af revisorstanden internationalt 

 

Som det er tilfældet i stort set alle sammenhænge er USA noget helt specielt i verden. Ikke just altid 

kendt for det bedste, men i økonomisk henseende har de altid været verdensførende, om end dette 

p.t. er kraftigt forværret. Senere har EU fået større og større indflydelse i Danmark, men også i EU 

er man dybt inspireret af de regnskabs- og revisionstiltag, som sker over på den anden side af 

Atlanten. 

Vi starter den internationale historiske gennemgang efter krakket på Wall Street i 1929 i USA, 

selvom der allerede på det tidspunkt er godt gang i fusioner og opkøb i revisorbranchen, og de 

første større erhvervsskandaler allerede har fundet sted. På tidspunktet omkring Wall Street-krakket 

var aktier hvermandseje i USA, og efter krakket og den efterfølgende depression begyndte en 

offentlig kritik af regnskabspraksis.  

Som følge af kritikken oprettede den amerikanske regering i 1934 Securities and Exchange 

Commission (SEC), som skulle overvåge handlen med værdipapirer og børsnoterede virksomheders 

regnskabsaflæggelse. SEC tog selv initiativ til at udarbejde regnskabsstandarder og gjorde det helt 

klart over for American Institute of Certified Public Accountants (AICPA
66

), at medmindre 

professionen selv tog initiativ til at ensarte regnskabspraksis, skulle SEC nok sørge for dette.    

                                                 
65

 De seks begreber er: Integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden 

omhu.   
66

 AICPA blev oprettet i 1887. 
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AICPA havde erkendt, at der var problemer på området, idet nogle af deres tidligere 

udgivelser/retningslinjer stort set ikke var blevet brugt i tilstrækkeligt omfang. Efter AICPA havde 

oprettet deres udvalg Committee on Accounting Procedure (CAP), blev der kort tid efter udgivet 

den første SAP (Statements on Auditing Procedure
67

). 

Efter anden verdenskrig blev der i nordisk regi afholdt årlige møder i Det Nordiske 

Revisorsekretariat
68

, hvor formålet var at fremme udviklingen af revisions- og regnskabsvæsenet i 

de nordiske lande. I 1953 drøftede man muligheden for en fælles revisorlov i Norden, men 

tilslutningen hertil var for lille. Samarbejdet i Norden havde dog en væsentlig indflydelse på det 

begreb, vi i dag kender i revisorloven som god revisorskik. I forarbejderne til denne 

aktieselskabslov indgik begrebet god revisionsskik, som senere i dansk lovgivning blev til god 

revisorskik.  

I året 1977 oprettedes IFAC
69

 i Munchen, dog med hovedsæde i New York. IFAC var for 

revisionsforeninger som FSR
70

 og FRR
71

 og havde i starten tilslutning af 63 medlemmer
72

.  

Formålet med IFAC var at udvikle og forbedre professionen, således at den kunne yde en service af 

konstant høj og ensartet kvalitet i offentlighedens interesse. Med FSR's medlemskab af IFAC 

forpligtede FSR sig til at implementere de af IFAC udarbejdede revisionsstandarder i de nationale 

revisionsstandarder eller at anvende dem direkte. IFAC begyndte allerede at arbejde med skabelsen 

af internationale revisionsstandarder i slutningen af 1970'erne, primært gennem International 

Auditing Practices Committee (IAPC
73

), som ligeledes blev oprettet i 1977.  

Verdensbanken krævede direkte, at låntageres regnskaber skulle revideres i overensstemmelse med 

IAPC's standarder. IAPC's revisionsstandarder bliver i 1991 omdøbt til International Standards on 

Auditing (ISA), hvilke stadig er gældende i dag.  

                                                 
67

 SAP'erne afløstes senere af SAS (Statements on Auditing Standards), som vi kender dem i dag. 
68

 Det Nordiske Revisorsekretariat bliver i 1956 til Det Nordiske Revisorforbund. Det Nordiske Revisorforbund er i dag 

både medlem af IFAC og FEE. 
69 

IFAC var den nye revisororganisation, som afløste AISG. IFAC er i dag repræsenteret af lande lige fra Kina, 

Argentina, Australien, Tyskland, USA, Canada, Madagaskar, Iran, Sydafrika og Japan, hvorfor denne 

revisororganisation eller standardudstedende organ alt andet lige har fået meget bedre arbejds- og tilslutningsbetingelser 

end forgængeren AISG.  
 

70
 FSR har været medlem siden starten. 

71
 FRR har været medlem siden 1985. 

72
 IFAC har i dag 158 medlemmer i 123 forskellige lande. Medlemsskaren tæller blandt andet amerikanske AICPA. 

73
 Som i 2001 kom til at hedde: International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Dette udvalg er et 

underudvalg under IFAC. 
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I europæisk regi oprettede man i slutningen af 1986 Féderation des Experts Comptables Européens 

(FEE). Formålet var lidt mere indsnævret end fx IFAC, idet FEE
74

 primært var en 

medlemsforeningsorganisation med talerør for revisorbranchen i Europa. FEE var/er ikke en 

standardudstedende revisororganisation såsom IFAC, men er mere at betragte som en 

lobbyorganisation, som ønsker at få politisk indflydelse på revisorhvervet i EF. FSR er medlem af 

FEE, men modsatte sig, at FRR blev medlem.  

På internationalt plan begyndte de store revisionsfirmaer så småt at fusionere, købe op og udvide, 

hvorfor de største af disse havde filialer, underafdelinger eller netværkssamarbejde i mange lande. 

Sammenslutninger, opkøb eller fusioner inden for revisorstanden var også ved at være en 

nødvendighed, idet de store internationalt orienterede virksomheder efterspurgte 

revisorer/rådgivere, som også kunne begå sig på den internationale bane ligesom dem selv. 

Størrelsen af revisorfirmasammenslutningerne kunne tydeligt ses i perioden fra 1989 til 1998, hvor 

BIG 8
75

 blev til BIG 5
76

. Disse store revisionsfirmaer fik også mere slagkraft i forhold til IFAC, de 

nationale revisionsforeninger samt lovgiverne, og det var også i disse revisionsfirmaer, hvorfra den 

største revisionsevolution kom fra. De større revisionsfirmaer begyndte i stigende omfang at lave 

globale arbejdspapirer, globale eller fælles revisionsmanualer, fælles regnskabsvejledninger og 

andre standardiserede workflows, som ville gøre samarbejdet internt og over landegrænser ensartet.  

I 1993 blev EF omdannet til EU ved Maastricht-traktaten, og EU fik derved meget mere politisk og 

lovgivende status og indflydelse. EU begyndte at sætte mere fokus på revision og har siden ændret 

daværende EF-direktiver, herunder 4., 7. og 8. selskabsdirektiv, to gange. Endvidere har EU 

fremsendt henstillinger omkring revision i henholdsvis 2000, 2002 og senest to yderligere 

henstillinger i 2008. 

Med alle de udvalg og revisorforeningssammenslutninger m.v. skulle man tro, at alt var i den bedste 

orden. Stort set alle, også dem som ikke har forstand på revision og regnskab, har hørt om Enron. 

Hvordan kunne USA's 7. største virksomhed gå ned? Enron var en bombe under revisions- og 

regnskabsbranchen, hvor tillidsbarometeret styrtdykkede til næsten nul. Ikke nok med at Enron var 

en erhvervsskandale, den var også politisk betonet, idet Enron havde støttet Bush-familiens 

valgkampagne og havde gode forbindelser i det amerikanske senat. Den mest iøjnefaldende kritik af 

                                                 
74

 FEE har i dag 43 medlemsforeninger repræsenteret i 32 lande. 
75

 BIG 8 = Arhur Andersen, Arthur Young & CO, Coopers & Lybrand, Ernst & Whinney, Deloitte Haskins & Sells, 

Peat, Marwick Mitchell, Price Waterhouse og Touche Ross. 
76

 Arthur Andersen, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu og KPMG.   



Kandidatafhandling  God revisorskik 

Af: Thomas Bentzen og Louis Strøm  - Bag om skuespillet 

43 

 

Enron var, at revisoren
77

havde sagt god for en dybt kritisabel regnskabspraksis
78

, hvor Enron kunne 

indtægtsføre selv de mest usikre fremtidige handler. Enron-aktien blev dermed pustet op i takt med 

omsætning, og ledelsen opfordrede alle til at købe aktien, mens de i årene før sammenbruddet selv 

solgte stort ud af aktien. I takt med at ledelsen blandt andet solgte stort ud, faldt aktien i værdi, og 

da bankernes sikkerhed var bundet i aktien, bad bankerne om yderligere sikkerhed, hvilket Enron 

ikke kunne give. Til syvende og sidst anmeldtes en konkursbegæring mod den store elgigant, 

hvilket fik elselskabet til at kollapse fuldstændig. 

Ikke kun Enron kollapsede. I takt med at tilliden til revisorstanden ramte et nulpunkt, forsvandt 

revisorgiganten Arthur Andersen fra verdenskortet
79

. I forhold til så mange andre skandaler, hvor 

revisorfirmaet trods alt har overlevet, skete dette ikke for Arthur Andersen. Dette blandt andet fordi, 

Arthur Andersen havde destrueret arbejdspapirer omkring Enron, og det viste sig senere, at Arthur 

Andersen også satte en så grundlæggende ting som uafhængigheden over styr, da de reviderede 

deres eget rådgivningsarbejde
80

. Efter denne skandale var BIG FIVE blevet til BIG FOUR
81

 og i 

måneder og år efter skandalen, er Enron blevet anvendt direkte i de lovforslag og lovbemærkninger, 

som efterfølgende dannede grundlag for en skarp regulering af revisorprofessionen. Revisorstanden 

over alt på jorden var ramt, og såfremt tilliden skulle genvindes, måtte der lovgivning til.  

Den 25. juli 2002 blev Sarbanes-Oxley Act (SOX) nærmest hastevedtaget, og det var et kraftigt 

indgreb i amerikansk lovgivning, men nødvendigt. SOX var opkaldt efter Poul Sarbanes fra senatet 

og Michael Oxley fra repræsentanternes hus, som hver især havde bidraget med indhold til denne 

lov. Formålet med SOX var blandt andet investorbeskyttelse og helt overordnet at genvinde tilliden 

på de finansielle markeder. SOX-lovgivningen indeholdt konkrete bestemmelser omkring 

Cooperate Governance, herunder revisionsudvalg, revisors uafhængighed samt virksomheders 

ansvar for regnskabsaflæggelse mv. i børsnoterede virksomheder.  

                                                 
77

 Arthur Andersen, som var med i BIG FIVE, dvs. blandt de fem største revisorfirmaer. 
78

 Det såkaldte Mark to Mark-princip. Dette princip handler om at bogføre fremtidige indtægter, selvom de ikke er sikre 

eller realiseret. 
79

 Arthur Andersen forsvandt dog ikke lige med det samme. Revisionsfirmaet måtte først igennem en årrække med 

retssager mv., før revisionsfirmaet trak stikket.  
80

 Arthur Andersen var endvidere dybt afhængige af Enrons revisionshonorar på 50 mio. USD. Herunder var over 

halvdelen rådgivningsydelser. Enron var, indtil det fatale krak, Arthur Andersens største klient. 
81

 BIG FOUR: Deloitte, KPMG, PriceWaterhouseCoopers og Ernst & Young. 
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For at undgå en lignende Enron-skandale blev der i SEC's organisation oprettet et nonprofit organ, 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB
82

), hvis opgaver var at overvåge revisorer 

og den finansielle information, som virksomhederne nu var forpligtet til at afgive. Både 

udenlandske og indenlandske revisorer skulle registreres hos PCAOB, for at de kunne få lov til at 

revidere en børsnoteret virksomhed i USA.  

EU fulgte nøje med i den meget omfattende regulering i USA ved indførelsen af SOX, som var 

strengt nødvendig. I EU-regi vedtog man den 26. april 2006 det nye 8. selskabsdirektiv, som på 

visse områder havde ligheder til amerikansk SOX. De umiddelbare ligheder var indførelse af 

revisionsudvalg og strammere uafhængighedsbestemmelser.  

 

10.3. Opsummering af den historiske gennemgang 

 

De historiske faktorer har 

påvirket revisors måde at udføre 

sit arbejde på, hvilket vi vil 

komme nærmere ind på i afsnit 

11. Figur 4 viser de primære 

nationale og internationale 

historiske fakta, som er 

grundstenen i den danske 

revisorstand. Dog skal det 

tilføjes, at faktorerne 

virksomhedernes 

internationaliseringsgrad samt 

konjunkturer & teknologisk udvikling ikke direkte er udledt af den historiske gennemgang, idet der 

her er tale om mindre håndgribelige elementer, som omhandler et decideret tidsmæssigt perspektiv.  

                                                 
82

 PCAOB er endvidere et standardudstedende organ og har i dag udstedt seks revisionsstandarder samt seks øvrige 

standarder omhandlende attestation, etik og kvalitetssikring mv. 
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11. Forklaringer til programmet 

 

Som følge af den historiske udvikling har vi nu indfanget de primære faktorer, som især har haft 

betydning for revisorstanden, og også den "måde", hvorpå revisorer skal udføre sit erhverv. Når vi 

nu især lægger vægt på måden, hvorpå revisor skal udføre sit erhverv, skyldes det, at dette hænger 

nøje sammen med begrebet god revisorskik. Dette vil vi komme nærmere ind på i de følgende 

afsnit. Først vil vi starte helt fra bunden med en begrebsafgrænsning samt definition af begrebet, og 

til sidst, primært ud fra de litterære kilder, kan vi nærme os en definition af, hvad god revisorskik er.  

 

11.1. Begrebsafgrænsning 

 

Inden vi begynder at definere begrebet god revisorskik, vil vi først lave en begrebsafgrænsning eller 

afklaring, idet det umiddelbart kan være svært at skelne mellem især to begreber: God revisorskik 

og god revisionsskik. Denne kandidatafhandlings forfattere er klar over, at god revisorskik og god 

revisionsskik bliver brugt i flæng, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at mange stadig 

mener, at revisors primære, og måske endda eneste, opgave er at udføre revision af årsregnskaber. 

De to begreber kan anvendes synonymt, men kun i to tilfælde eller rettere sagt på to 

erklæringstyper. Disse to erklæringstyper er lovpligtige revisionspåtegninger på årsregnskaber og 

andre erklæringer med høj grad af sikkerhed. På netop disse to typer af erklæringer foretages der en 

egentlig revision, mens der på øvrige erklæringer med begrænset grad af sikkerhed
83

, herunder 

reviews
84

, foretages gennemgang primært via forespørgsler
85

. 

Som man kan udlede af historien
86

 anvender man begrebet god revisionsskik i de tilfælde, hvor man 

referer til revisors arbejde i forbindelse med revision af lovpligtige årsrapporter/regnskaber. Første 

gang dette sker er i aktieselskabsloven § 88, stk.1, af 13. juni 1973, hvor det, som skulle udføres i 

                                                 
83

 Erklæringer med begrænset grad af sikkerhed er fx erklæring på mellemperiodebalancer ved ekstraordinært udbytte 

og erklæring på udstedelse af konvertible gældsbreve i forbindelse med en kapitalforhøjelse. 
84

 Når en virksomhed får foretaget review, foretages der ikke revision, hvorfor erklæringen ikke kan afgives med høj 

grad af sikkerhed, men med begrænset grad af sikkerhed. Review har i henhold til RS-systemet nummer 2400. 
85

 Se fx RS 2410 punkt 19, 26 og 27. 
86

 Se den historiske gennemgang af revisorstanden i Danmark i afsnit 10.1. 
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overensstemmelse med god revisionsskik, var årsregnskaber
87

.  I 1984 ændredes de to revisorlove, 

LSR og LRR, med bestemmelser i henholdsvis § 6a, stk. 2, og § 4a, stk. 2, til, at revisor skulle 

udføre sit erhverv med omhu, nøjagtighed og den hurtighed, som erhvervets beskaffenhed tillod, 

samt i overensstemmelse med god revisorskik. Bestemmelserne i § 6a, stk. 2, og § 4a, stk. 2, var 

selve udførelseskravene, som skulle opfyldes i henhold til de i § 6a, stk. 1, og § 4a, stk. 1, nævnte 

arbejdsområder. Revisors arbejdsområder var i de to revisorlove: Revision af regnskaber mv., 

supplerende beretninger samt rådgivning og assistance i forbindelse hermed og inden for 

tilgrænsende områder, hvilket var den primære årsag til, at man ikke kunne anvende begrebet god 

revisionsskik. Dette skyldes blandt andet, at man ikke foretog revision, når revisor rådgav, udførte 

assistance eller gennemgik visse supplerende beretninger.  Dette stemmer fint overens med 

følgende citat af Lars Bo Langsted
88

:  

Da en statsautoriseret revisors arbejdsfelt ikke er begrænset til opstilling af regnskaber og 

regnskabsrevision, men i væsentlig grad omfatter tilgrænsende områder, særlig rådgivning om 

budgetlægning, finansiering, beskatning, virksomhedsstyring etc. foreslås det, at den retsstandard 

eller generalklausul, som en revisor skal efterleve, ændres fra god revisionsskik til god revisorskik. 

Siden 1984 og til i dag
89

 har begrebet god revisorskik været anvendt i revisorlovene, som en 

samlebetegnelse for revisors adfærd, idet revisors arbejdsopgaver langt fra kun har vedrørt den 

lovpligtige revision. I den nugældende revisorlov er revisors arbejdsopgaver reguleret i lovens 

kapitel 1, som også kaldes lovens anvendelsesområde
90

. Selve udførelsesbestemmelserne findes i 

§ 16, stk. 2, hvor det fremgår, at revisor blandt andet skal udføre opgaverne i lovens 

anvendelsesområde i henhold til god revisorskik
91

. Vender vi tilbage til lovens anvendelsesområde 

ses det, at revisors arbejdsopgaver ikke kun er afgrænset til revisionspåtegninger på lovpligtige 

årsregnskaber, men også til andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er hvervgivers 

eget brug. Såfremt lovgiverne i Danmark ikke havde valgt at skærpe EU's 8. selskabsdirektiv, ville 

                                                 
87

 I AL § 88, stk.1, stod: Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder 

foretage en kritisk gennemgang af selskabets regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt. 
88

 Lars Bo Langsted er professor og institutleder ved juridisk institut på Aalborg Universitet. Lars Bo Langsted er stort 

set en af de eneste, som har skrevet uddybende omkring emnet god revisorskik, men han har også skrevet masser af 

andre bøger. Lars Bo Langsted har endvidere været med i revisorkommissionen som formand, dengang de to 

revisorlove blev slået sammen til én. 
89

 God revisorskik er også anvendt i den seneste revisorlov med ikrafttrædelsesdato den 15. juli 2008.  
90

 I § 1, stk. 2, fremstår anvendelsesområdet således: Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af 

revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til 

årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til 

hvervgivernes eget brug. 
91

 Vi behandler god revisorskik i revisorloven nærmere i næste afsnit. 
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god revisorskik i revisorloven sandsynligvis have været ændret tilbage til god revisionsskik
92

. 

Begrebet god revisionsskik kan således kun anvendes ved to erklæringstyper, mens god revisorskik 

er en samlebetegnelse, som kan anvendes på alle revisors arbejdsopgaver omfattet af revisorloven. 

Derfor anvender denne kandidatafhandlings forfattere begrebet god revisorskik, selvom vi har 

afgrænset
93

 kandidatafhandlingen til kun at omfatte god revisorskik i forhold til revisors lovpligtige 

påtegninger på årsregnskaber
94

.    

Vi har opstillet en følgende model til at skematisere og virtualisere begrebsafgrænsningen i figur 5.  

Modellen er opstillet på den særegne måde, at udgangspunktet var revisorloven, før den nye 

revisorlov 2008 blev vedtaget. 

Herefter har vi overkrydset og 

modificeret de begreber, som 

ikke længere er gældende i 

henhold til den nye 

revisorlov. I figuren kan 

ovenstående argumentation 

bekræftes, hvis man følger 

den omcirklede vej øverst 

oppe.  

 

 

11.2. Definition af begrebet god revisorskik 

 

Første gang man støder på begrebet god revisorskik er den 12. december 1984 i LSR. Dette begreb 

afløste den tidligere bestemmelse omkring god revisionsskik i AL af den 13. juni 1973
95

, som igen 

                                                 
92

 EU's 8. selskabsdirektiv omhandler kun de store børsnoterede virksomheder, men Danmark har udvidet/skærpet 

direktivets bestemmelser dels på grund af størrelsen af de danske virksomheder. 
93

 Se afgrænsning i afsnit 7. 
94

 Vi kunne derfor have valgt at anvende begrebet god revisionsskik, men da både loven anvender begrebet god 

revisorskik ,og da sidstnævnte begreb altid kan anvendes på det i revisorlovens fastsatte anvendelsesområde, har denne 

kandidatafhandlings forfattere valgt at anvende sidstnævnte begreb: god revisorskik. 
95

 Der henvises i øvrigt til den historiske gennemgang af revisorstanden i Danmark. Begrebet god revisionsskik i AL er 

stadig bibeholdt den dag i dag, således at det fremgår i AL § 85, at selskabets eventuelle generalforsamlingsvalgte 
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afløste § 54 i den ældre AL af 15. april 1930 om, at revisionen skal udføres under omhyggelig 

hensynstagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.   

I dag står begrebet god revisorskik i RL ved lov nr. 468 af 17. juni 2008 i § 16, stk. 1. RL § 16, stk. 

1 er placeret i RL's kapitel 3 om revisors virksomhed m.v., hvilket der i og for sig ikke er noget nyt 

i. I den tidligere RL fra 2003 og den endnu tidligere LSR stod begrebet også under kapitlet revisors 

virksomhed. Som vi var inde på tidligere, er god revisorskik et samlebegreb, som i RL § 16, stk.1, 

har fået følgende ordlyd: 

"Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor skal udføre 

opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed som opgavernes 

beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desude,n at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, 

professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelse af opgaverne". 

Det spændende ved begrebet god revisorskik er dermed, at det står i loven, herunder RL. Det er 

altså ikke blot et selvopfundet begreb, som revisor bryster sig ved. En anden bemærkelsesværdig 

ting er, at begrebet er placeret i en central bestemmelse i revisorloven næsten på højde med 

generalklausulens
96

 uafhængighed, som befinder sig i RL § 24-26. Uden at komme nærmere ind på 

generalklausulen, som i princippet er blevet til generalklausuler, er denne så vigtig for revisorer, at 

den har fået et helt kapitel for sig selv. Kapitlet, som omhandler revisors virksomhed mv., består af 

en nærmere afgrænsning af, hvordan revisorer skal løse de opgaver, som er indeholdt i RL's 

anvendelsesområde
97

.  Når det drejer sig om lovpligtig revision, skal revisor være uafhængig
98

, før 

han må begynde at udføre sit arbejde. Derved ridser vi situationen meget godt op; at 

uafhængigheden for revisorer i lovmæssig forstand er vigtigere end selve 

udførelsesbestemmelserne.  

Når man nærlæser paragraf § 16, stk. 1, i RL kan det ses, at revisor også skal være offentlighedens 

tillidsrepræsentant, som i grove træk betyder, at revisor ikke må repræsentere hverken selskabet 

eller en af selskabets interessenter mere end nogen af de andre aktører i selskabets omverden. 

Endvidere kan det udledes af RL § 16, stk. 1, at revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant skal 

                                                                                                                                                                  
revisor skal efterkomme de krav vedrørende revisionen, som generalforsamlingen stiller, for så vidt de ikke strider imod 

lov eller selskabets vedtægter eller god revisionsskik. Kursiv er foretaget af kandidatafhandlingens forfattere. 
96

 Generalklausulens uafhængighed findes i den nye RL som § 24-26, hvor der i den tidligere RL af 2003 kun var én 

paragraf omkring revisors uafhængighed, deraf betegnelsen Generalklausulen. Generalklausulen var i den gamle RL 

§ 11. Skal man sammenligne de to revisorlove og bestemme én generalklausul vil det efter vores opfattelse være den 

nye RL § 24 og den gamle revisorlovs § 11. 
97

 Kilde: RL kapitel 1. 
98

 Kilde: RL § 24 stk. 3. 
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udføre sin revision nøjagtigt, hurtigt og i overensstemmelse med god revisorskik. Hurtigheden og 

nøjagtigheden af revisors opgaveløsning er dog betinget af opgavernes kompleksitet eller 

beskaffenhed, men som altovervejende hovedregel står der reelt, at revisor ikke må være 

ineffektiv
99

, når han eksempelvis skal udføre sin revision.  I RL § 16, stk. 1, andet led har lovgivere 

været så behjælpelig at udpinde, hvad god revisorskik blandt andet indeholder. Dette fremgår i 

sætningen: God revisorskik indebærer desuden
100

, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, 

fortrolighed, professionel adfærd samt professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen 

af opgaverne. Det, som ikke direkte står i loven, men som kan udledes heraf, er, at revisor ikke skal 

løse sine opgaver i overensstemmelse med god revisorskik, hvis ikke opgaverne er præcist defineret 

i RL § 1, stk. 2, som er erklæringer med sikkerhed.  

Tilbage til de seks faktorer, som direkte forskrives i RL's § 16, stk. 1, andet led. Disse faktorer var 

integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd samt professionel kompetence og fornøden 

omhu, som alle findes under FSR's retningslinjer for revisors etiske adfærd
101

. Denne etiske 

standard er en del af det danske RS-system, hvorfor vi allerede her kan konkludere, at god 

revisorskik blandt andet er overholdelse af FSR's retningslinjer for revisorers etiske adfærd. Det står 

os dernæst at afklare, hvad begrebet i øvrigt indeholder.  

God revisorskik består af tre begreber. God, revisor og skik. Da det ikke volder de større problemer 

at definere de første to begreber, har vi valgt at koncentrere os lidt mere om begrebet skik, idet dette 

kan volde lidt større kvaler. 

I den store danske ordbog
102

 henvises til ordene sæd og skik, hvor der står følgende: 

Det, som man plejer at gøre i bestemte sammenhænge; det, som er i overensstemmelse med 

moralens krav og almindelighed, og det, som ud fra almindeligt antagne regler for adfærd, 

skikkene, er passende i bredere forstand. 

Ud fra ovenstående udledning af skik synes det at være åbenbart, at her er tale om måden, hvorpå 

revisor skal opføre sig. Dette udledes blandt andet af ordene gøre og adfærd, som også stemmer 

                                                 
99

 For at undgå dette må revisor blandt andet planlægge sit arbejde, hvilket der er udarbejdet en revisionsstandard 

omkring, nemlig RS 300. 
100

 Understregning er foretaget af kandidatafhandlingens forfattere. 
101

 Kilde: "Retningslinjer for revisors etiske adfærd" version august 2009 erstatter den tidligere december 2007 version 

"Etiske regler for revisorer.  
102

 Kilde: 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Religion_og_mystik/Almen_etik/s%C3%A6d_og_skik?highlight=god

%20skik 
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godt overens med den øvrige revisionslitteratur. Jan Andersen nævner også dette i vores interview 

med ham angående spørgsmål 1
103

, hvor han fremkommer med følgende citat: 

"Jeg har fundet en formulering, som jeg faktisk selv syntes er meget god. Almindeligt anerkendt og 

accepteret professionel adfærd. Det er meget bredt, men det er begrebet også
104

". 

 Dette vil vi komme nærmere ind på i det følgende afsnit.  

 

11.3. Hvad forstås ved god revisorskik? 

 

Som nævnt i forrige afsnit er begrebet god revisorskik blandt andet den adfærd, en revisor skal 

anlægge, når han løser opgaver i henhold til RL § 1, stk. 2. I revisionslitteraturen og i interviews har 

vi blandt andet fundet følgende udledning af, hvad god revisorskik dækker over: 

Samlebegrebet god revisorskik er den adfærd gode
105

, omhyggelige
106

, velorienterede
107

, 

fornuftige
108

 , fagligt kompetente
109

, venlige
110

, ansvarlige
111

 og kyndige
112

 gennemsnitsrevisorer 

ville håndtere den samme situation. Af RL's sætning er der ingen tvivl om, at det som revisor skal 

udføre opgaverne i overensstemmelse med, må være en adfærd eller en måde, ellers giver sætningen 

ingen mening. Vi kan heraf udlede, at kravet om god revisorskik betyder, at arbejdet skal udføres på 

den måde som en god, omhyggelig, velorienteret, fornuftig og fagligt kompetent 

gennemsnitsrevisor ville udføre det tilsvarende arbejde. I en ren juridisk erstatningsretlig 

sammenhæng kan ovenstående kursivering oversættes til bonus pater revisor, hvilket betyder 

nogenlunde det samme som det, der udledes af ovenstående kursivering. Dog er culpa, og dermed 

begrebet bonus pater revisor, ikke helt identisk med ovenstående kursivering, idet culpa-

                                                 
103

 Spørgsmål 1: Hvad mener du, god revisorskik er eller består af?  
104

 Kilde: Bilag 3 side 1 i interview med Jan Andersen 

 
105

kilde:http://www.revimentor.dk/upload/3%20www%20revimentor%20dk/2%20aktiviteter/aarsmoede%202009/mater

iale/larsbl%20-%20etik_uddeling.pdf 
106

 Kilde: Revision & koncept, 2. udgave fra 2001 under redigering af Anne Loft, Mogens Christensen, Kim Füchsel og 

Lars Bo Langsted. Begrebet er fundet under den retlige og erstatningsretlige beskrivelse af begrebet.  
107

 Kilde: s. 29 i FSR's Responsumudvalg 1925-2000, 75 års jubilæumsskrift.  
108

 Kilde: s. 27 i FSR's Responsumudvalg 1925-2000, 75 års jubilæumsskrift. Ordet "fornuftig" bliver anvendt i 

sammenhængen med culpaansvaret i erstatningsretlige beskrivelse af begrebet.  
109

 Kilde: s. 29 i FSR's Responsumudvalg 1925-2000, 75 års jubilæumsskrift 
110

 Kilde: Side 2 i bilag 1 i interview med Lars Kiertzner. Lars anvender både ordet venlig og fornuftig i forbindelse med 

spørgsmål 1: Hvad mener du, god revisorskik er eller består af? 
111

 Kilde: side 56 i bilag 5 i interview med Kim Klarskov Jeppesen. 
112

 Kilde: side 56 i bilag 5 i interview med Kim Klarskov Jeppesen. 
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betragtningen teoretisk set indeholder noget lidt andet, dvs. mere end blot en adfærd. Dette vil vi 

dog ikke behandle yderligere i denne kandidatafhandling.     

Som det er skrevet ovenfor og udledt af revisionslitteraturen synes det at volde problemer med alle 

de tillægsord, som følger efter "en god". Kandidatafhandlingens forfattere hæfter sig især ved ordet 

god og gennemsnitsrevisor
113

, idet netop disse to ord er meget markante i denne sammenhæng, og 

fordi stort set al revisionslitteratur anvender begge ordene i samme kontekst, som det er tilfældet 

her. Når vi mener, at ordene god og gennemsnitsrevisor er meget markante ord, er det fordi, man 

dermed indirekte erkender, at der også findes dårlige og middelmådige revisorer. Det er for os klart, 

at man ikke skriver den dårlige revisor i revisionslitteraturen og lovbemærkningerne, idet man fra 

revisionsbranchen og lovgivningsmagten ønsker et vist niveau, hvormed man skal udvise god 

revisorskik. Det undrer os dog meget, at man ikke blot har skrevet middelrevisor eller har slettet 

ordet god, idet der efter vores vurdering nu bliver tale om de gode revisorer eller ligefrem de bedste 

inden for revisionsbranchen, hvilket er noget af en målestok for det niveau, lovgiverne og 

revisionsbranchen ønsker at lægge. At man så bagefter lemper niveauet lidt ved at sige, at det er 

gennemsnittet af de gode revisorers niveau man ønsker at lægge som målestok for den gode 

revisorskik, gør efter vores vurdering ikke niveauet markant lavere. Derudover kan man stille 

spørgsmålet: Hvornår er man en god revisor? Revisionslitteraturen giver herunder dette svar
114

: 

Generelt betyder kravet om god revisorskik, at arbejdet skal udføres som en god og kompetent 

gennemsnitsrevisor ville udføre det tilsvarende arbejde, hverken mere eller mindre. Målestokken er 

således hverken den højt specialiseret ekspertrevisor inden for et bestemt område eller den 

standard, som man vil kunne finde hos en dårlig og sjusket revisor. Det må herefter være op til 

læser at vurdere, hvorvidt dette giver et entydigt svar på målestokken for den gode skik, men der 

findes simpelthen ingen bedre forklaringer end det angivne svar. 

De øvrige tillægsord, som sammenkobles med god og gennemsnitsrevisor, er der ingen rigtige 

forklaringer på. Det lidt spøjse i denne sammenhæng er, at disse tillægsord bliver anvendt lidt 

                                                 
113

 Både ordet god og gennemsnitsrevisor er anvendt i lovbemærkningerne til LF 120. I lovbemærkningerne står der 

ordret: Ved god revisorskik forstås den adfærd, som gode og omhyggelige, fagligt kompetente revisorer udviser, og som 

opfylder de faglige og etiske krav, der må opstilles på grundlag af lovgivningens regler om revisorers funktioner.  
114

 Svaret kommer fra Revisionskommissionens betænkning 1478, oktober 2006 "Revisorlovgivning - i et internationalt 

perspektiv". 
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forskelligt i revisionslitteraturen
115

, hvorfor vi ikke tillægger disse synderlig betydning i vores 

videre færd med at forstå begrebet god revisorskik. 

Efter vi har nu har udledt, at god revisorskik er en adfærd, som gode, omhyggelige, velorienterede, 

fornuftige, venlige, ansvarlige, kyndige og fagligt kompetente gennemsnitsrevisorer vil udvise i den 

samme situation, vil vi i det følgende afsnit bevæge os dybere ind i forståelsen af begrebet, god 

revisorskik. Først vil vi kort beskrive god revisorskiks retlige grundlag, og herefter vil vi komme 

ind på, hvorfor man overhovedet benytter sig af god skik-begreb.  

 

11.4. Hvorfor god revisorskik? 

 

Man kan først og fremmest spørge sig selv, hvad meningen egentlig er med at opfinde sådan et 

begreb, som paradoksalt er svært at forstå og definere. Man finder gode skikke i andre 

sammenhænge og love som fx markedsføringsloven, hvor man ikke må foretage handlinger, der 

strider imod god markedsføringsskik. Man kan definere et øjebliksbillede af en skik, men dette 

billede kan meget vel vise sig forældet ganske kort tid efter, hvilket er en af skikkenes mere 

gennemtrængende kendetegn. Som der står skrevet ordret i FSR's Responsumudvalgs 75 års 

jubilæumsskrift, er der siden 1974 nærmest gået inflation i anvendelsen af skikke i 

lovgivningsmæssige sammenhænge. Dette kan hænge sammen med lovgivningssystemets 

langsommelige proces samtidig med den internationalisering, som har foregået i Danmark i stadigt 

stigende omfang. Derved har der været grobund for et begreb, som er så flydende og dynamisk, at 

man derved undgår rent lovgivningsmæssigt at sakke bag udviklingen. Under alle omstændigheder 

var der fra lovgivers side enighed om, at kravet til overholdelse af god skik-begrebet på et givent 

område var en retlig standard
116

, som kunne være særdeles nyttig, idet den ville muliggøre en 

                                                 
115

 "I revisorlovgivning med kommentarer" (bogen blev publiceret i forbindelse med RL 2003) af Lars Bo Langsted, 

Aksel Runge Johansen og Niels Anker Ring side 81 fremgår følgende: Ved god revisionsskik forstås, at revisionen skal 

udføres i overensstemmelse med de principper, som til enhver tid er almindeligt accepteret og anvendt af kyndige og 

ansvarsbevidste revisorer… I "FSR's Responsumudvalgs 75 års jubilæumsskrift fremgår ordene velorienteret, 

omhyggelig og faglig kompetent. I " Revision - Koncept & Teori" fremgår ordene god og kompetent i samme kontekst 

som de forrige to eksempler. 
116

 Kilde: s. 13 i FSR's Responsumudvalgs 75 års jubilæumsskrift. 
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løbende ajourføring og tilpasning som supplement til de mere specifikke krav, der måtte findes i de 

pågældende love
117

.   

Med henvisning til revisionslitteraturen fremgår det ligeledes, at god revisorskik er en retlig 

standard eller en retlig norm. Retlig standard er dog anvendt i de fleste bøger, men det har dog 

ingen indflydelse på selve forståelsen af begrebet god revisorskik, om vi anvender standard
118

 eller 

norm.  

Når man siger, at god revisorskik er en retlig standard eller norm, skyldes det, at begrebet er 

lovhjemlet i RL. Hvad lovgivere decideret mente om ordet standard var relativt begrænset i hvert 

fald mht. det dybere indhold i begrebet
119

. Jf. revisionslitteraturen har vi blandt andet fundet 

følgende citat fra betænkningen vedrørende den danske aktieselskabslov af 1973: 

"Henvisningen … til god revisionsskik
120

 opstiller en retlig standard, som det må blive praksis sag 

at udfylde. Den betegnes i bemærkningerne s. 148 til udkast 1964 § 63 som en programudtalelse, 

der henviser til, hvad der er fastlagt i praksis og findes udtrykt i den foreliggende faglitteratur om 

revision og erhvervsøkonomi".  

Ovenstående begrebsforklaring er utrolig vag og opstiller på ingen måde nogle faste grænser for, 

hvad der egentlig menes. Udtrykket " … og findes udtrykt i den foreliggende faglitteratur om 

revision og erhvervsøkonomi …" siger næsten sig selv. Der findes sikkert ganske mange med vidt 

forskellige meninger og fortolkninger af, hvordan disse forfattere mente en revision skulle 

behandles. 

Det eneste brugbare, man kan udlede af ovenstående betænkning, er, at den henviser til en 

programudtalelse, der henviser til, hvad der er fastlagt i praksis … Af dette delcitat kan man udlede 

tre ting. Den første ting er, at man fra lovgivers side har ønsket, at ordet standard blandt andet 

skulle referere til en fastlagt praksis eller norm inden for revisorerhvervet samt det, som stod i den 

dengang foreliggende litteratur om revision og erhvervsøkonomi. Den anden ting er, at der ikke står 

noget som helst om, hvorvidt det er nedskrevne retningslinjer, som danner denne praksis, eller om 

                                                 
117

 Kilde: En straffebestemmelse er gået for vidt af Lars Bo Langsted. 
118

 I det følgende har kandidatafhandlingens forfattere valgt at anvende det udtryk, som går mest igen i 

revisionslitteraturen, nemlig standard.  
119

 Lovgivere veg tilbage med at angive præcise rammer, idet de var bange for, at disse præcise angivelser ville blive 

betragtet som udtømmende. 
120

 Kandidatafhandlingens forfattere gør opmærksom på, at god revisionsskik i denne afhandling rummes af begrebet 

god revisorskik. Der henvises til afsnit 11.1.  
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det er selve udførelsen. Dette er efter vores vurdering rigtig vigtigt, idet man sagtens kunne have 

skrevet meget fine retningslinjer for, hvorledes revisorer skulle gebærde sig, men at man så i praksis 

ikke gjorde, hvad der var besluttet i disse regler er så noget andet. Den tredje ting man kan udlede af 

delcitatet er, at man fra lovgivers side havde givet revisorstanden et vink med en vognstang om, at 

de måtte tage sig sammen og få udarbejdet nogle ensartede metoder at revidere på. Dette både i 

praksis, men også i bøger og andet faglitteratur om revision og erhvervsøkonomi, for at der ikke 

ville herske tvivl om indholdet i den retlige standard. 

Hvad der helt præcist var lovgivers mening omkring den retlige standard vides ikke helt nøjagtigt, 

men umiddelbart lader den første fortolkning til at være den mest sandsynlige. Den første 

fortolkning var, at man fra lovgivers side havde ønsket, at ordet standard blandt andet skulle 

referere til en fastlagt praksis eller norm inden for revisorerhvervet, samt det som stod i den 

dengang foreliggende litteratur om revision og erhvervsøkonomi. Dette stemmer også fint overens 

med, at RESU først i 1981
121

 gør konkret brug af ordet god revisorskik, idet man højest sandsynligt 

var meget påpasselige med at anvende begrebet i årene omkring 1973. Dette skal nok ses i den 

kontekst, at der herskede mere eller mindre kaoslignende tilstande inden for revisors udførelse af 

ensartede opgaver i starten af 1970'erne og frem til den første reelle revisionsvejledning i 1978. Vi 

kan heraf sammenfatte følgende:  

God revisorskik er en retlig standard. Retlig, fordi den står i loven, og standard, idet man fra lovgivers side ønskede, at 

dette ord skulle referere til en fastlagt praksis eller norm. 

Hovedproblemet med den retlige standard var som nævnt ovenfor, at praksis ikke tilsyneladende lod 

sig præcist afdække. Historisk set var dette netop humlen eller kerneproblemet i den danske 

revisorstand op igennem 70'erne, idet revisorer udførte revision på forskellige måder på ensartede 

opgaver. Dette gav blandt andet ingen værdi for brugerne og i princippet heller ikke for revisorerne 

selv. Såfremt denne kaoslignende praksis ikke ville ændre sig, ville revisorerne i princippet 

overlade det til domstolene at trække grænserne for den gode revisorskik, hvilket man naturligvis 

ikke var interesseret i.  

Revisorbranchens standardskabere eller normskabere er primært RESU, som fra 1925 har afgivet 

responsummer om blandt andet god revisionsskik, god revisoretik, god rådgivningsskik
122

 mv. Her 

                                                 
121

 Kilde: s. 14 i FSR's Responsumudvalgs 75 års jubilæumsskrift 
122

 Fra 1925 var der ikke noget, der hed god revisionsskik eller god revisorskik, men her har udvalget blandt andet givet 

svar på spørgsmål vedrørende revisionens udførelse, krav, omfang mv. 
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er det vigtigt at holde sig RESU's udtalelser eller responsummer ordret for øje, idet disse afslører, 

om hvorvidt RESU mener, at en given adfærd er udtryk for en gældende standard eller en gældende 

norm, og hvorvidt RESU mener, at denne bør ændres eller er uhensigtsmæssig. Dette kan blandt 

andet udledes af responsum nr. 1105 fra 1998
123

, hvor der fremgår følgende ordlyd: … Såfremt 

revisor er i tvivl, om en sådan godkendelse vil kunne forventes, vil det være sædvanligt, at revisor 

henviser til at … I samme grøft findes der også afgivne responsummer, som fortæller noget om 

gældende standard eller praksis, men hvor RESU samtidig dikterer, at man ikke finder denne 

kutyme eller adfærd hensigtsmæssig. Dette findes blandt andet i responsum nr. 1110 fra 1998
124

, 

hvor der fremgår følgende tekst: … har danske revisorer indtil nu kun i mindre omfang 

foranlediget/krævet, at der indhentes juridiske vurderinger af … Revisionsbeviset bør efter 

udvalgets opfattelse fremover omfatte revisors egen stillingtagen til støtte-/hensigtserklæringerne. 

Af dette responsum fremgår det tydeligt, hvad RESU anser som gældende revisoradfærd; i dette 

tilfælde, at revisor kun i mindre grad indhenter juridiske vurderinger omkring støtte-

/hensigtserklæringer. RESU tilkendegiver med deres bør-svar, at man i hvert fald vedrørende 

væsentlige forhold bør være bedre til at indhente de støtte-/hensigtserklæringer.    

Problemet med RESU og dets responsummer har gennem historien altid været, at tilslutningen til 

FSR i starten var forsvindende lille. I årene omkring 1957 var kun 13% af de statsautoriserede 

revisorer medlem af FSR, mens dette tal i dag er ca. 97%
125

, og hos FRR ligger medlemsgraden på 

68%
126

. Der er altså sket noget af en medlemstilgang til FSR, hvorfor RESU's udtalelser/responsa i 

takt med denne medlemstilstrømning har fået større gennemslagskraft. 

Det har uden tvivl været vigtigt for den danske revisorstand at have revisorforeninger, lige meget 

om det er FSR, FRR eller sågar FDR
127

, som har kunnet varetage revisorernes hverv og være med at 

skabe fælles normer, fælles arbejdsprocedurer og fælles forståelse for, hvorledes revisorer skal og 

bør agere i givne situationer. Foruden disse foreninger har det været svært for revisorstanden at 

dokumentere netop fælles forståelse og udforme fælles normer, og dermed påvirke begrebet god 

                                                 
123

 Kilde: Uddrag af responsum 1105 fra 1998 er fra FSR's responsumudvalgs 75 års jubilæumsskrift side 22. 
124

 Kilde: Uddrag af responsum 1105 fra 1998 er fra FSR's responsumudvalgs 75 års jubilæumsskrift side 23. 
125

 Kilde: FSR.dk. og Cvr.dk. FSR har 2.003 aktive medlemmer ud af 2.075 aktive statsautoriserede revisorer, hvilket 

giver medlemsgrad på 97%.  
126

 Medlemsgraden for FRR er beregnet således: Antal aktive registrerede revisorer i FRR/antal aktive registrerede 

revisorer iflg. Cvr.dk. Iflg. mail fra FRR(vedlagt som bilag 7) har revisorforeningen 1.676 aktive medlemmer og ved 

opslag på Cvr.dk. er der 2.455 aktive registrerede revisorer. Dette giver en medlemsgrad for FRR på ca. 68%.   
127

 Foreningen Danske Revisorer stiftet i 1971, men er dog en relativ lille revisorforening. FDR har ikke oplyst antallet 

af statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer på deres hjemmeside og har heller ikke ønsket at besvare vores 

anmodning om disse oplysninger. 
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revisorskik i den retning hvorpå erhvervet selv mener, det er retvisende, retfærdigt og 

fyldestgørende.   

Som medlem af FSR og FRR forpligter hvert medlem sig via foreningernes vedtægter, at indordne 

sig visse spilleregler. Herunder har hovedforeningerne også forpligtet sig til via deres medlemskab 

at indordne sig nogle definerede spilleregler opstillet af IFAC, som får den direkte konsekvens, at 

medlemmerne af de to foreninger ligeledes skal overholde disses spilleregler. Det gælder blandt 

andet de internationale revisionsstandarder, som er udstedt af IFAC's standardudstedende organ 

IAASB. Dog følger vi ikke helt præcis IFAC's indhold til punkt og prikke, idet REVU på både 

FSR's og FRR's vegne har lavet rene danske tilpasninger såsom RS 265 revisionsprotokollen. Hertil 

kommer, at REVU har omdøbt ISA'er til RS'er i dansk kontekst. 

Som medlem af de to store revisorforeninger forpligter medlemmerne sig også til at overholde 

reponsumudvalgenes
128

 afgørelser og de to foreningers vedtægtsmæssige bestemmelser omkring 

efteruddannelse
129

.   

Med FSR's og FRR's medlemstal/medlemsgrader i ryggen har store dele af revisorstanden dermed 

taget teten mht. påvirkningen af begrebet god revisorskik og dermed været med til at udfylde den 

norm eller standard, som er hele fundamentet til udfyldelsen af den retlige standard god revisorskik.  

Man kan derved sammenfatte følgende ræsonnement:  

Revisorstanden i Danmark, repræsenteret af primært FSR og FRR, er i dag selv med til at fastlægge, hvorledes gode, 

omhyggelige, velorienterede, fornuftige og fagligt kompetente gennemsnitsrevisorer skal udføre en given opgave. 

Revisorstanden har med revisorforeningerne i ryggen formået at kunne dokumentere en retlig norm, som blandt andet 

udtrykker den måde, hvorpå revisor skal udføre ensartede opgaver.  

Dette hænger også umiddelbart i tråd med lovgiveres ønske om, at revisorstanden selv
130

 er med til 

at udfylde retsstandarden sammen med øvrige interessenter og domstolene. Som udenforstående 

kan man undre sig over, hvorfor revisorstanden selv bør være med til at fastlægge, hvorledes de 

synes, de skal agere i en given situation, og fra lovgivers side synes dette ikke at være anormalt
131

.  

                                                 
128

 Både FSR og FRR har et responsumudvalg. 
129

 FSR's vedtægter § 5 stk. 6 og FRR's vedtægter § 7. 
130

 Kilde: s. 18 FSR's Responsumudvalgs 75 års-jubilæumsskrift. 
131

 Som det kan ses i starten af dette afsnit, er der andre love, hvori reglerne om god skik reglerne findes. 
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At indføre en god skik i en lov er ikke blot et incitament for politikerne til at overdrage beslutninger 

til andre og derved fraskrive sig ansvaret i folketingssalen (og læne sig tilbage). Der er som regel en 

mening med at indføre en god skik.  

Figur 6 repræsenterer nogle af de faktorer, som er med til at underbygge et givent behov for at 

indføre begrebet god skik i 

revisorloven
132

.  

Konjunkturer og teknologi 

hænger nøje sammen. I 

højkonjunkturer fremkommer 

nye varer/teknologier, som 

følge af at der investeres mere 

for at få en så høj profit som 

muligt. Ny teknologi i form af 

nye produkter eller 

forretningsgange kræver oftest 

ny lovgivning, og i en 

højkonjunktur er der næsten 

ingen grænser for, hvor stærkt dette går. Fordelen ved at indføre en god skik er, at man 

tilsyneladende kan få mange af de nye etablerede forretningsprocedurer indeholdt i dette begreb, 

idet disse nok ikke på helt revolutionerende vis vil adskille sig væsentligt fra nugældende praksis. I 

hvert fald kan begrebet skabe en henstand, indtil der evt. bliver lavet decideret lovgivning omkring 

dette. 

I lavkonjunkturer kan lovgivningen bedre følge med hvad angår nye produkter og forretningsgange, 

men det er også i disse tider, hvor lidt for kreativ tilgang til regnskabsaflæggelse opstår. 

Selskabstømmerne havde frit spil i lang tid, før lovgivning satte en stopper for deres udskejelser, 

men dette er blot et eksempel på, hvor langsommelig lovgivning er. Selvom revisorer ikke er 

økonomiske vidundere, må man dog erkende, at de har en forholdsvis bred forståelse indenfor 

økonomi, og såfremt man gang på gang må afvente handlekraft fra Folketingets side, vil der i 

mellemtiden blot være opfundet nye kreative metoder til at omgås lovgivningen. Derved vil 

                                                 
132

 Dermed ikke sagt, at dette er det mest optimale. 
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lovgivning som udgangspunkt altid være et skridt bag de mere kreative personer med indgående 

kendskab til økonomi.   

Virksomhedernes kompleksitet & internationaliseringsgrad har stor betydning på selve revisors 

rolle og arbejde.  

Når virksomhederne er blevet så internationaliseret i de senere år, vil det alt andet lige medføre, at 

revisor må være på forkant med dette for at kunne skabe et overordnet overblik over disse oftest 

snørklede selskabskonstruktioner. Som det blev argumenteret i ovenstående afsnit omkring 

konjunkturer og teknologi, kan det af gode grunde ikke betale sig helt at afvente detaillovgivning på 

dette område. Selskabskonstruktionerne og virksomhedernes erhvervsudøvelse generelt vil 

simpelthen overhale lovgivningen på mange områder og besværliggøre mange ting. Under disse 

forudsætninger er indførelsen af en god skik, set ud fra revisors synspunkt, et noget bedre alternativ 

frem for ren detaillovgivning. 

Investeringsmarkedet er i dag under stadigt rivende udvikling. Flere virksomheder og borgere køber 

værdipapirer, og specielt finanskrisen har gjort, at virksomheder i stigende grad søger hen imod nye 

markeder, såsom guld-, råvare- og valutamarkederne, for at få et så højt afkast som muligt. Dertil 

kommer, at investeringsmarkedet hele tiden finder på nye typer af aktier, obligationer, optioner 

m.v., hvilket revisor ligeledes bliver nødt til at holde sig ajour omkring.  

Revisorbranchen er som tidligere nævnt i hastig udvikling konstant, hvilket sandsynligvis har noget 

med branchens direkte tilknytning til kapitalmarkederne at gøre. Når dette er sagt, skal det 

præciseres, at det umiddelbart giver en vis fornuft fra lovgivers side at gøre et eller andet, når man 

tænker på, hvor langsommelig 

lovgivningsprocessen er. Som et 

eksempel på lovgivningsprocessen 

generelt har vi udarbejdet figur 7, 

som viser lovgivningsprocessen af 

en så central lov som revisorloven 

af 2008.  

Som man kan se af blandt andet 

lovgivningsprocessen synes der at 

være åbenbare fordele ved at 
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indføre en god skik set i forhold til både figur 6 og 7. Af andre fordele, for især lovgiverne, kan 

nævnes, at man kan inddrage flere love, bekendtgørelser og underliggende normer til vurdering af 

den gode skik, end man kunne, såfremt man ikke havde indført en sådan bestemmelse
133

. Begrebet 

rummer også mulighed for lovgivere til at gå mere specifikt til værks, uden nødvendigvis at skulle 

ind på flere tilbundsgående love. Sidst men ikke mindst argumenteres der i FSR's 

Responsumudvalgs 75 års-jubilæumsskrift for, at en sådan bestemmelse i en lov vil gøre det 

nemmere at vedtage en sådan lov. Som der argumenteres i denne revisionslitteratur: Hvem skulle 

stemme imod et krav om, at nogen skal opføre sig i overensstemmelse med god skik? 

God skik-reglerne har da også ulemper. Der argumenteres i revisionslitteraturen
134

 for en vis 

retsusikkerhed for dem, som skal indrette sig efter loven. Brugerne af denne bestemmelse kan 

meget hurtigt blive i tvivl om, hvad lovgiverne mener ud i fra en konkret og specifik situation, 

hvilket kan blive en både tidsmæssig og økonomisk bekostelig affære for den søgende revisor; 

tidsmæssigt, idet revisor er nødt til at søge uanede mængder revisionslitteratur, domskendelser m.v. 

igennem, og økonomisk, såfremt revisor alligevel valgte en løsning, som tilfældigvis ikke var det, 

som lovgivere efterfølgende ville mene var rigtig. 

Ved indførelsen af god skik i revisorloven synes der, set ud fra lovgivernes synspunkt, at være en 

større gevinst at hente. Lovgivere har hermed fået æren af at være de første, som kan tage 

bagklogskabens briller på, når der kommer større erhvervsskandaler i Danmark. Derudover ligger 

der også et vist kompetence- og ressourceelement i begrebet, idet lovgivere, ret beset, ifølge 

interviewpersonerne ikke har de store kompetencer, ressourcer og faglig indsigt på 

revisionsområdet. Dette illustreret med følgende interviewcitater: 

"Men dybest set er det den faglige indsigt, der gør, at de offentlige myndigheder er bagud på point, 

hvad det angår. De har ikke den bredde, men man opkvalificerer det, og det er helt tydeligt
135

". 

Lars Kiertzner får følgeskab af Lars Bo Langsteds citat omkring samme spørgsmål vedrørende 

forklaringer på, hvorfor revisorstanden selv er med til at regulere og udfylde begrebet. 

                                                 
133

 Den soleklare fordel ligger implicit i, at politikere m.v. netop kan "tørre" hænder af i revisorbranchen og tage 

bagklogskabens briller på for derved at starte en kritik, som vil være svær for revisorbranchen at modargumentere.   
134

 Kilde: s. 41 FSR's Responsumudvalgs 75 års-jubilæumsskrift. 
135

 Kilde: Side 6 i bilagshæfte i interview med Lars Kiertzner angående spørgsmål: Har du en forklaring på, hvordan 

revisorstanden selv kan være med til at regulere og udfylde begrebet god revisorskik? 
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"Det er fordi, standen er den eneste der ved, hvilke faglige krav man fornuftigvis kan stille til 

hinanden
136

".  

Sidst men ikke mindst er Peter Gath citeret for følgende: 

"… hvorimod hvis det skulle være en ren lovstyret detailreguleret revision, så tror jeg, at man ville 

have haft nogle stop-and-go processer, hvor man typisk ville have et behov, fra politisk side, for en 

pause, når man var nået til et vist niveau. Så kunne man måske tage det frem igen om 5-10 år og så 

lave en større reform af det. Hvorimod med den her reguleringsform, kommer det til at ske løbende, 

men selvfølgelig også lidt mere usynligt over for offentligheden
137

.   

Kort opsummeret kan man sige, at mht. udledningen af den retlige standard, god revisorskik, har 

lovgivere stort set meldt hus forbi, og dermed indirekte bekræftet, at lovgivning i dynamiske miljøer 

er for langsommelige. I forbindelse med det mere specifikke indhold af retsstandarden har lovgivere 

i sidste ende overladt dette primært til domstolene, men også i høj grad til revisorerhvervet selv. 

Hvordan dette mere konkret er gjort henvises til forrige afsnit 11.3., hvor vi konkluderede, at god 

revisorskik var den adfærd gode, omhyggelige, velorienterede, fornuftige, fagligt kompetente, 

venlige, ansvarlige og kyndige gennemsnitsrevisorer ville udvise i samme situation.  

 

11.5. Anvendelse og kommunikation af begrebet god revisorskik 

 

I ovenstående afsnit har vi udledt, at begrebet god revisorskik er en retlig standard, som 

karakteriserer den måde, hvorpå gode, omhyggelige, velorienterede, fornuftige, fagligt kompetente, 

venlige, ansvarlige og kyndige gennemsnitsrevisorer ville handle i samme givne situation. For at 

opnå en mere konkret afgrænset definition af begrebet, må man også være opmærksom på den måde 

og i den kontekst, begrebet anvendes i dag. Det er vores erfaring, at begrebet ikke er et begreb, som 

anvendes blandt praktiserende revisorer. Det meget essentielle og centrale begreb anvendes end 

ikke i revisors påtegning på årsrapporter/regnskaber m.v., men benyttes oftest i lærebøger, på 

revisorkurser og faglige artikler. Derved er begrebet som oftest mere anvendt over for 

regnskabsbrugere, interessenter, lovgivere og den øvrige offentlighed
138

 m.v., hvorfor begrebets 
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 Kilde: Side 19 i bilagshæfte i interview med Lars Bo Langsted. 
137

 Kilde: Side 47 i bilagshæfte i interview med Peter Gath. 
138

 I Goffmanns teori vil disse regnskabsinteressenter være tilskuere. Mere herom senere. 
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indhold alt andet lige vil være mere omfangsrigt i forhold til begrebets anvendelse fra revisor til 

revisor.  I FSR's Responsumudvalgs 75 års-jubilæumsskrift nævner man fx festtaler, hvori begrebet 

indgår. Dette kunne være en festtale i forbindelse med en besvigelsessag, som et givent 

revisionsfirma havde opdaget, en festtale over for E&S' tilsynsenhed, en festtale over for studerende 

cand.merc.aud'ere eller en festtale over for en klient på et regnskabsmøde. Fælles for alle disse er, at 

revisor kan få begrebet til at indeholde mere, end hvad det selvsamme begreb indeholder i 

kommunikationen fra revisor til revisor. Sådan som begrebet er defineret, jf. starten af dette afsnit, 

er der ingen tvivl om, at god revisorskik overordnet set skal betragtes som den skik, som vil foregå 

fra revisor til revisor. Hvis det viser sig, at revisor har talt over sig til offentligheden gennem 

artikler eller til klienten, vil denne revisor kunne ifaldes et erstatnings- eller disciplinæransvar for fx 

dårlig rådgiveransvar, men begrebet god revisorskik vil indholdsmæssigt være det samme.  

11.6. Hvordan udføres god revisorskik i dag? 

 

Ved et kort tilbageblik på afsnit 11.3., hvor vi konkluderede, at god revisorskik er en adfærd, som 

gode, omhyggelige, velorienterede, fornuftige, fagligt kompetente, venlige, ansvarlige og kyndige 

gennemsnitsrevisorer vil udvise i den samme situation, er spørgsmålet nu: Hvordan udfører de gode 

omhyggelige, velorienterede, fornuftige og fagligt kompetente etc. revisorer en given revision?   

Til besvarelse af ovenstående kursivering finder vi det mest hensigtsmæssigt at fremvise figur 10, 

som viser, hvorledes vi har fortolket de overordnede udførelsesbetingelser, der som minimum skal 

være opfyldt for, at den gode revisorskik i Danmark synes at være overholdt. Figur 10 er foruden en 

vis selvfortolkning også suppleret og underbygget af revisionslitteratur
139

. Kandidatafhandlingens 

forfattere vil dog pointere, at modellen ikke er udtømmende på nogen måde, men blot udledninger 

fra revisionslitteraturen, interviews og egne analyser, som umiddelbart opstiller de minimumskrav, 

man kan forvente en god gennemsnitsrevisor vil udføre.     

 

  

                                                 
139

 For nærmere uddybning henvises til bilag 6. 
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11.6.1. Modellen interaktionen i udførelsen af god revisorskik 

 

Figur 8 er en overordnet model og er udarbejdet i henhold til den gode revisorskik i forbindelse med 

lovpligtig revision. Modellen indeholder kort fortalt tre interaktionsprocesser og tre 

interaktionsfaktorer.  

Interaktionsprocesserne er danske revisionsstandarder, overholdelse af lovgivning samt 

bekendtgørelser og andre 

gode skikke, mens de tre 

interaktionsfaktorer 

indeholder responsummer, 

revisornævns- og 

domstolskendelser. Som 

det kan ses i modellen, har 

netop 

interaktionsfaktorerne fået 

farvekoder, idet disse 

kendelser m.v. 

symboliserer velafgrænsede 

sort- eller blåstemplede 

revisionshandlinger. Den 

sidste farvekode 

symboliserer revisors 

subjektive fortolkninger af 

fx love, RS'ere eller 

guidelines, da det ikke er alle revisionshandlinger, love m.v. som der foreligger domstols- og 

revisornævnskendelser på. Pilene i figur 8 er dynamikken i modellen. De brede pile karakteriserer 

fx nye RS'ere, nye love og gode skikke m.fl., mens de smalle vandrette pile karakteriserer forældede 

og nye responsummer samt revisornævns- og domstolskendelser.   

Interaktionsprocesserne og interaktionsfaktorerne overlapper endvidere hinanden, idet de er 

afhængige af hinanden og er sammen med til at udfylde den gode revisorskik.  
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Jævnfør vores interview med blandt andet Peter Gath
140

, Kim Klarskov Jeppesen
141

, Lars 

Kiertzner
142

, Jan Andersen
143

 og Lars Bo Langsted
144

 har alle disse interviewede været enige om, at 

revisionsstandarderne er med til at udfylde begrebet god revisorskik. Disse udgør efterhånden en ret 

stor del af den måde, hvorpå revisorer agerer, hvorfor denne interaktionsproces fylder allermest i 

figur 8. 

Interaktionsprocessen lovgivning m.v. sætter nogle rammer inden for revisorstanden, som denne 

skal overholde for at opretholde god revisorskik.  Disse love er hyppigst ÅRL, AL
145

, APL og RL, 

men som der står i denne interaktionsproces, skal revisor også overholde andre gode skikke som fx 

god regnskabsskik m.fl. Interaktionsprocessen lovgivning m.v. overlapper interaktionsprocessen 

danske revisionsstandarder, idet lovgivningen blandt andet er med til at definere et indhold og nogle 

faste rammer for udførelsen af revisionsstandarderne. 

Interaktionsprocessen guidelines er fx faglige artikler fra FSR, IFAC eller FEE, men også artikler 

fra E&S, herunder fx erklæringsvejledningen eller lærebøger/revisionslitteratur. Guidelines skal i 

figur 10 overholde lovgivningen, og guidelines kan jo heller ikke modstride eller være meget 

forskellige fra de gældende revisionsstandarder medmindre, disse er ved at være dybt forældet. 

Guidelines vil ligesom RS'erne også rumme selvstændige og subjektive fortolkninger af fx, hvordan 

den nye selskabslov skal fortolkes.  

Selve interaktionsfaktorerne er mere problematiske, idet disse kendelser, hvad end det måtte være 

responsummer, revisornævns- eller domstolskendelser, alle er karakteriseret ved at være 

bagudrettet. Sager eller responsummer tager tid og hvem ved om afsagte responsummer eller 

domsafsigelser vil kunne danne præcedens eller grundlag for samme revisionshandlinger på et 

senere tidspunkt? Tidligere sager eller domme kan allerede på domskendelsestidspunktet eller på 

responsumafsigelsestidspunktet være dybt forældet. Herudover vil det forekomme, dog i sjældne 

tilfælde, at responsummer, domstols- og revisornævnskendelser vil stride mod hinanden, men hvor 

Domstolen principielt har sidste ord. Størrelsen på responsummer, revisornævns- og 

domstolskendelser afspejles af, at modellen er udarbejdet ud fra revisors synspunkt. Revisor følger 

selvfølgelig revisornævns- og domstolskendelser, men da det er langt de fleste revisionsstandarder 
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 Kilde: Side 44 i bilagshæfte i interview med Peter Gath. 
141

 Kilde: Side 58 i bilagshæfte i interview med Kim Klarskov Jeppesen. 
142

 Kilde: Side 2 i bilagshæfte i interview med Lars Kiertzner. 
143

 Kilde: Side 27 i bilagshæfte i interview med Jan Andersen. 
144

 Kilde: Side 15 i bilagshæfte i interview med Lars Bo Langsted. 
145

 Som sammen med APL i fremtiden kommer til at hedde selskabsloven, nærmere bestemt af den 18. januar 2010.  
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m.v., hvor revisornævnet eller domstolene har lavet grænsedragningen, er det naturligt, at revisor 

følger sit eget faglige organs anbefalinger, hvor der netop ikke foreligger revisornævns- og 

domstolskendelser.  

   

11.6.2. Det fuldstændige billede af god revisorskik 

 

Det fremgår indirekte af revisionslitteraturen og ved vores interviews, at det fuldstændige billede af 

god revisorskik kun kan lade sig gøre i teorien. For at ridse forholdene konkret op vil vi starte med 

at beskrive, hvilke krav det vil kræve rent teoretisk, hvorfor man efterhånden vil kunne se, at 

glansbilledet af god revisorskik smuldrer stille og roligt. 

Det fuldstændige billede af god revisorskik vil teoretisk set kræve, at revisor inden for de danske 

revisionsstandarder vil bevæge sig inden for grænsedragningerne af responsummer, revisornævns- 

og domstolskendelser, jf. figur 8. Det vil med andre ord sige, at revisor helst ikke skulle komme for 

meget ud i de situationer, hvor revisor overvejer
146

 eller revisor anvender sin professionelle 

dømmekraft
147

, medmindre der ligger nogle responsummer, revisornævns- eller domstolskendelser, 

som direkte dikterer, hvad revisor i så fald skal gøre. Det næste skridt revisor skal foretage på det 

teoretiske niveau er, at revisor skal holde sig for øje, hvilke responsummer, revisornævns- og 

domstolskendelser som er gældende. Her må revisor i princippet gennemgå alle afsagte 

responsummer, revisornævns- og domstolskendelser og herefter frasortere dem, som ikke er 

gældende mere, hvilket er dem som blandt andet er blevet erstattet med nyere responsums-, 

revisornævns- eller domstolskendelser. Hvor der ikke foreligger nyere erstatninger i de tre typer af 

kendelser, vil det være et stort problem, for så bliver det op til den enkelte revisor at skulle vurdere, 

hvorvidt et givent responsum, en revisornævns- eller domstolskendelse er gældende, og så er vi i 

samme problemstilling, som er oplistet i henhold til revisionsstandarderne, nemlig revisor overvejer 

eller revisors professionelle dømmekraft. Allerede her kan det virke absurd, at revisor nogensinde 

vil kunne bevæge sig inde for den sikre sfære af gældende responsummer, revisornævns- og 

domstolskendelser, hvorfor et fuldstændigt billede af god revisorskik på udførelsesniveau må anses 

at være yderst teoretisk anlagt. Endvidere er vi primært gennem interview med respondenterne 

blevet bekendt med, at de danske revisionsstandarder i princippet er en beskrevet adfærd, som 
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 Oftest anvendt udtryk i de danske revisionsstandarder. 
147

 Se forrige note. 
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størstedelen af revisorerne i forvejen agerer efter, men som ikke beskriver, om disse også vil anses 

for at udfylde den gode revisorskik i morgen.     

Ovenstående problematik gør sig ligeledes gældende for interaktionsprocessen guidelines, som er 

mere dynamisk end revisionsstandarderne. Revisor må igen vurdere, om hvorvidt en given 

guideline kan antages at være gældende, og i hvilket omfang der er kommet nye og mere 

tidssvarende vejledning til. Dette er i sig selv et kunststykke, som er tidsmæssigt umuligt, og det må 

være yderst tvivlsomt, om dette kan lade sig gøre i praksis. 

Antages det nu, at revisor rent faktisk har formået at bevæge sig inde for det meget indsnævrede 

område, hvor han kan føle sig sikker, bliver det næste problem for revisor at skulle overholde den 

mere fastlåste overholdelse af lovgivning, bekendtgørelser og andre gode skikke, hvilket lyder mere 

overkommeligt. Dog skal revisor være opmærksom på denne interaktionsproces' sidste 

bestemmelse, som er overholdelse af andre gode skikke. Gode skikke såsom god regnskabsskik vil 

kræve lignende overvejelser, som dem revisor skal igennem mht. god revisorskik. God 

regnskabsskik er mindst ligeså dynamisk og indeholder også nogle normer og standarder, som 

revisor skal forstå og fortolke.     

Sagens kerne er, at god revisorskik ikke lader sig præcist definere i et øjebliksbillede, men derimod 

sagtens kan lade sig fastlægge inden for nogle af de udførselsredskaber, man skal anvende for at 

overholde den gode revisorskik, jf. figur 8. Et helt præcis fastfrosset øjebliksbillede af god 

revisorskik kan godt laves, men i så fald vil det være fuldstændigt uanvendeligt til fremadrettet 

brug. Dette mest af alt, fordi det vil være forældet, og fordi menneskers subjektive vurderinger, 

også gode gennemsnitsrevisorer subjektive fortolkninger og meninger, kan være forskellige fra den 

ene dag til den anden.  

Når der argumenteres for, at den gode revisorskik ikke lader sig endegyldigt definere, i hvert fald 

med brugsanvendelse fremadrettet, skyldtes det, at der samtidig ligger noget dybt modstridende i 

begrebets anvendelse i RL § 16, stk. 1. Efter første gang begrebet nævnes i RL § 16, stk. 1., 

fremhæves det, at revisor skal udvise nøjagtighed og hurtighed, hvilket faktisk vil sige, at revisor 

ikke kan udføre alle de tænkelige revisionshandlinger, han/hun har lyst til for at minimere 

revisionsrisikoen til teoretisk set 0. I dette tilfælde vil revisor sandsynligvis ende i revisornævnet 

alligevel for at fakturere for meget honorar til kunden.   
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Vi har via interviews stillet følgende spørgsmål til vores udvalgte respondenter. Spørgsmål 3: Synes 

du begrebet god revisorskik er håndgribeligt og skaber nytte? 

"Det er ikke særligt håndgribeligt, kan man vel sige. Det er det jo ikke. Det består af nogle helt 

overordnede krav til, hvordan man udfører opgaver, altså omhu, nøjagtighed, hurtighed, integritet, 

professionelle kompetencer, tavshedspligt og objektivitet. Det er ikke særligt håndgribeligt, kan 

man sige
148

.  

I følgende citat fremkommer dette: 

"Nej, det er det ikke, fordi hvis jeg stod som revisor og havde et problem om, hvordan jeg skulle 

agere i en eller anden sammenhæng, så ville jeg ikke i første omgang tænke på, om jeg nu havde 

overholdt god revisorskik... Så dykker man direkte ned i regelsættet og siger: Hvad gælder så her, 

og hvis ikke man kan finde noget og stadig har et problem, så hjælper det jo ikke, at man kan læse i 

loven, at der står, at man skal overholde god revisorskik… Så man kan ikke bruge det nedefra og 

op. Man kan bruge det oppefra og ned
149

".   

Kim Klarskov Jeppesen kommer med følgende udsagn: 

"Nej. Håndgribeligt er det ikke. Det håndgribelige i skikken er, at vi har en masse revisorer, der 

render rundt og laver et eller andet med en vis spredning i. Sådan må det nu engang være, for det 

er jo ikke sådan at adfærden er fuldstændig og homogen. Idéen med skikken er jo, så at sige, at vi 

har en eller anden blød mellemvare af den gode skik, hvor lidt udsving er tilladt
150

."  

Ved udpluk af citat fra Peter Gath angående samme spørgsmål fremkommer følgende: 

"Det synes jeg, det er. Det skaber nytte. Og jeg synes også et langt stykke ad vejen, som 

praktiserende revisor med et rimeligt kendskab til revisionsstandarderne og andre retskilder, at det 

er nogenlunde håndgribeligt, men jeg kan godt forstå, hvis man spørger nogle, som er lidt længere 

væk fra branchen, at det godt kan blive et lidt abstrakt begreb
151

". 

Som det kan ses af ovenstående citater, er der en vis spredning i ovenstående interviewpersoners 

udsagn, men i det store hele er der en vis enighed om, at begrebet er uhåndgribeligt.  
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 Kilde: Side 3 i bilagshæfte i interview med Lars Kiertzner. 
149

 Kilde: Side 16-17 i bilagshæfte i interview med Lars Bo Langsted. 
150

 Kilde: Side 59 i bilagshæfte i interview med Kim Klarskov Jeppesen. 
151

 Kilde: Side 45 i bilagshæfte i interview med Peter Gath. 



Kandidatafhandling  God revisorskik 

Af: Thomas Bentzen og Louis Strøm  - Bag om skuespillet 

67 

 

Rent praktisk kan man nu spørge sig selv: Er begrebet god revisorskik bedre end detaillovregulering 

på området? I teorien nej, men i praksis ja, og desuden er der ingen stemmer fra politisk side for at 

regulere et område, som de ikke interesserer sig for eller for den sags skyld ved noget om. For os at 

se lever begrebet, som efter vores opfattelse minder om et skuespil, indtil tilliden forsvinder fra 

branchen. 

 

11.7. Delkonklusion af programmet til skuespillet 

 

Begrebet god revisorskik blev reelt opfundet eller første gang anvendt i 1984 i LSR, som afløste 

begrebet god revisionsskik fra 1973. Begrebet god revisorskik henstår i dag i RL og kan findes 

under udførelseskapitlet i denne lov, som er næsten lige så vigtig som generalklausulerne. 

Umiddelbart gives der i revisionslitteraturen ikke meget fortolkningsstøtte til begrebet god 

revisorskik, men der kan dog alligevel udledes væsentlige fortolkningsbidrag ved nærmere 

granskning. Herudover har lovgivere givet sit besyv med, hvorledes begrebet skal fortolkes, idet 

man fra lovgivers side har tilkendegivet, at god revisorskik blandt andet indeholder seks etiske 

adfærdsfaktorer.  

Som historien spænder, har der været flere og flere, som gerne ville have indflydelse på begrebets 

indhold. Der henvises til figur 4, hvori der fremgår mange aktører som alle spiller en vis rolle inden 

for fastlæggelse og påvirkningen af begrebet. Her kan blot nævnes FSR, FRR, IFAC og lovgivere i 

form af revisorkommissionen, revisortilsynet og revisornævnet. Som det argumenteres, bliver 

begrebet også påvirket af tidsmæssige faktorer samt virksomhedernes evolution og kompleksitet, 

som bliver ved med at udfordre revisorstandens måde at revidere på.  

Igennem den foregående analyse af forståelsen for god revisorskik har vi udledt, at begrebet er 

karakteriseret ved en adfærd/måde, som gode, omhyggelige, velorienterede, fornuftige, fagligt 

kompetente, venlige, ansvarlige og kyndige gennemsnitsrevisorer ville agere i den samme situation. 

Vi har gennem analysen af god revisorskik endvidere konkluderet, at begrebet er en retlig standard, 

som efter vores opfattelse må referere til en, efter lovgivers side, ønsket fastlagt praksis inden for 

revisorhvervet.  
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Der er nærmest gået inflation i brugen af begrebet god skik inden for adskillige brancher, hvor vi 

har undersøgt, hvorvidt det virker hensigtsmæssigt at indføre en god skik i revisorlovgivningen. Der 

er klare fordele ved indførelsen af en god skik-regel i revisorbranchen, idet krav, standarder, regler 

m.fl. er utrolig dynamiske inden for denne branche. Bagsiden af medaljen er, at retsusikkerheden 

tilsvarende stiger proportionalt med dynamikken.  

Ved kommunikation og anvendelse af begrebet kan der opstå tvivl om indholdet af dette, idet 

revisorbranchen selv over for offentligheden gerne vil have begrebet og dermed dem selv til at 

fremstå som værende gode og kompetente.    

Om end der kan herske tvivl om kommunikationen af begrebet bliver det ikke meget mere 

oplysende, når revisor skal udføre den gode revisorskik. Overordnet set kan begrebet via 

revisionslitteraturen og ved interview afgrænses til at indeholder tre interaktionsprocesser og tre 

interaktionsfaktorer. Problemet ved den model, som er opstillet på baggrund heraf, er, at der meget 

hurtigt kan opstå tidsmæssige problemstillinger heri, idet at det præcise øjebliksbillede af alle 

interaktionsprocesser og faktorer kun i teorien lader sig fastlægge.  

Samlet set kan det konkluderes, at begrebet god revisorskik er én retlig standard, som er 

karakteriseret ved den adfærd, som gode, omhyggelige, velorienterede, fornuftige, fagligt 

kompetente, venlige, ansvarlige og kyndige gennemsnitsrevisorer ville følge i den samme situation. 

Forståelsen af begrebet kan være mange, idet kommunikationen af begrebet indgår i forskellige 

sammenhænge, men der er retligt og fagligt kun tale om én.  

Selve udførelsen af god revisorskik, som består af tre interaktionsprocesser og tre 

interaktionsfaktorer, gør ikke begrebet mindre uhåndgribeligt, idet der meget hurtigt kan 

forekomme tidsmæssige forstyrrelser i et forsøg på at fastlægge begrebet.  

Begrundelsen for at indføre et sådan dynamisk, diffust og meget flydende begreb bunder højst 

sandsynligt i lovgivernes mangel på kompetencer for revisorerhvervet. Ved at indføre en god skik 

inden for revisorerhvervet kan lovgivere lade branchen passe sig selv vel vidende, at man fra 

lovgivers side altid har mulighed for at ramme det, man i sidste ende ønsker.     
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12. Skuespillet 

 

Vi vil efterfølgende analysere begrebet god revisorskik, i den form som kan udledes fra afsnittene 

om programmet, hvor vi kom frem til, at begrebets betydning var meget diffus og minder om en 

slags skuespil fremført af revisorstanden over for nogle udvalgte tilskuere.  

 

12.1. Forestillingen 

 

I henhold til analysen af begrebet er det meget vigtigt at gøre sig klart, som forfatter af denne 

afhandling, at der er mange interessenter, der er inde i billedet af skabelsen, fastholdelsen og 

udviklingen af begrebet god revisorskik
152

.  Dette betyder, at der er mange aktører, der følger 

forestillingen, og hvordan denne bliver fremført. Dette skal ses i lyset af, at nogle af dem indtager 

en mere aktiv rolle i skuespillet og fremførelsen af dette. Her tænker vi specielt på lovgiver, der har 

udarbejdet begrebet i en lov, og herefter delvist har overladt udfyldningen af begrebet til selve 

standen.  

Man kan anskue dette fra en anden vinkel og bruge sponsorater som eksempel på dette. Vi kunne 

betegne lovgiver som sponsor af skuespillet. Som sponsor vælger du dit hold og giver dem nogle 

midler eller faciliteter til rådighed, og derefter blander du dig ikke mere i driften af holdet. Du 

vælger det hold, du mener bedst kan repræsentere det budskab, værdier, holdninger m.v., som du 

ønsker målgruppen associerer dig som sponsor med. Så længe holdet leverer de ønskede resultater, 

vil du som sponsor være tilfreds og ikke stille krav eller kritiske spørgsmål til holdets dispositioner. 

Hvis holdet derimod ikke leverer, vil du som sponsor straks indtage en mere aktiv rolle og stille 

kritiske spørgsmål til holdet og deres indsats. I yderste konsekvens vil du som sponsor overveje dit 

sponsorat og måske trække dig helt som sponsor og flytte dit sponsorat til et andet hold eller 

sportsgren. Derfor er det vigtigt som holdspiller, at du gør din sponsor tilfreds og dermed fastholder 

dit sponsorat og dermed indirekte dit forretningsgrundlag, for uden disse sponsorindtægter kan du 

ikke drive holdet og må lukke. 
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 Se figur 4 afsnit 10.3.  
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Den forestilling, vi analyserer, er revisorstandens fastholdelse af begrebet god revisorskik over for 

de interessenter, der ser forestillingen. Revisor er underlagt begrebet fra lovgivers side og skal 

overholde de rammer, der er udstukket fra lovgiver. Lovgiver har valgt at placere begrebet centralt i 

revisorloven, som revisor er forpligtet til at overholde. Herefter har de overladt udfyldningen af 

begrebet til revisorstanden selv.  Dette betyder, at revisorstanden er nødt til at fremføre en 

forestilling, der kan accepteres af lovgiver samt de andre interessenter. 

Når vi ser på, hvem revisorstanden må formodes at have som publikum i henhold til begrebet, kan 

vi også identificere selve forestillingen nærmere. Vi har identificeret følgende aktører som 

væsentlige tilskuere til forestillingen, universiteter, regnskabsbrugere (såsom banker, virksomheder 

og leverandører m.v.), Folketinget og politikere, E&S og pressen. Grunden til, at vi har udpeget 

disse aktører som tilskuere er, at fordi de ved indgriben eller kritisk stillingtagen kan ødelægge 

forestillingen for revisorstanden. Dette betyder, at forestillingen skal rettes imod disse og være 

tilrettelagt, så de tilfredsstiller de behov, som disse aktører har. Vi har også kunnet identificere disse 

aktører som tilskuere ud fra de interviews, vi har foretaget. Dette vises med følgende citater. 

”I dag er der en masse interessenter i det område, som omhandler god revisorskik. Der er lovgiver, 

som endda med den nye 2008-lov har været inde og præcisere lidt af, hvad der ligger i god 

revisorskik, og hvad vi tænker på, når vi har med et sådan begreb at gøre.”
153

 

Med ovenstående citat kan vi se, at denne respondent ser lovgiver som tilskuer til forestillingen om 

god revisorskik.  

I interview med Peter Gath kommer han ind på domstolene og dermed lovgiver som en aktør, der er 

med til at forme begrebet god revisorskik. 

”Det der bare igen er vigtigt ved begrebet, det er at vende tilbage til udgangspunktet. Det er et 

juridisk begreb, og det vil sige i sidste ende er det jo altså domstolene, der ultimativt afgør om 

noget ligger inden for.”
154

 

Lars Kiertzner kommer også ind på ovenstående tilskuere i sit interview, hvor vi stiller ham 

spørgsmålet om, hvem han mener er med til at forme begrebet god revisorskik. Han kommer med 

følgende citat i sin besvarelse af det stillede spørgsmål. 
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 Kilde: s. 15 bilag 2 Interview Lars Bo Langsted.  
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 Kilde: s. 44 bilag 4 Interview Peter Gath. 
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”… det er jo politikere, der laver reglerne om under indtryk af diverse hændelser i omverdenen, kan 

man sige. Og derfor er standardsætternes, som jo ikke lever i en osteklokke og som desuden også 

tager mange andre hensyn og ofte politiske hensyn, selvregulering i stigende omfang blevet 

overtaget af politikere, offentlige myndigheders regulering, som spiller en større og større rolle.”
155

 

Han kommer i besvarelsen af samme spørgsmål også ind på en anden vigtig tilskuer til begrebet god 

revisorskik. 

”… Især E&S har fået deres egne beføjelser til at lave tilsyn eller undersøgelser af 

revisionsselskaber, så man kan sige de bliver mere og mere aktive, i hvert fald med tilsynet af 

revisionen….”
156

 

Ser vi på hvem, der fra universitetsverdenen bliver regnet som tilskuer til forestillingen, kommer 

Kim Klarskov Jeppesen med dette citat i interviewet. 

”… Det er jo lidt svært hvad angår revisionsskik, for det er jo i virkeligheden kun domstolene, der 

kan fastsætte, hvad den gode skik er...”
157

 

Jan Andersen kommer med følgende citat vedrørende tilskueren. 

”Men langt hen ad vejen så vil jeg sige, så udfylder vi den rolle som lovgiverne vil have, vi 

udfylder. Og derfor får vi lov til selv at definere begrebet. Så jeg tror, at lovgiverne vil holde sig 

langt væk fra at definere begrebet, god revisorskik, så længe vi selv har den professionelle adfærd, 

som vi er kendetegnet med i dag.”
158

  

Dette betyder, at vi ved hjælp af det empirisk indsamlede data fra programmet sammenholdt med 

citater fra de af os foretagne interviews kan identificere lovgiver, domstolene samt E&S som de 

primære tilskuere til forestillingen. Grunden til, at disse vælges som de primære tilskuere er, at de 

direkte kan påvirke præmisserne for revisorstanden og dermed begrebet god revisorskik. Derfor 

skal forestillingen primært gennemføres for at tilfredsstille politikkerne, domstolene og E&S. Vi 

skal dog ikke udelukke, at der er andre tilskuere til begrebet god revisorskik, idet der i samfundet 

kan være mange forskellige ideer om begrebet og dets betydning. Derfor skal man som forfatter til 
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 Kilde: s. 1 bilag 1 Interview Lars Kiertzner. 
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 Kilde: s. 5 bilag 1 Interview Lars Kiertzner. 
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 Kilde: s. 59 bilag 5 Interview Kim Klarskov Jeppesen. 
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 Kilde: s. 29 bilag 3 Interview Jan Andersen. 
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manuskriptet også gøre sig klart, at der kan være episoder, der kan ændre forestillingen og de 

præmisser den fremføres under. 

Disse forhold betyder, at den ”maske”, som revisorstanden skal arbejde med at tage på, bedst 

karakteriseres ved de ”rekvisitter”, som er med til at skabe tillid til dem som profession, og derved 

skal de følge lovgivningen samt de standarder, der er udstukket fra lovgivers side. Derfor skal man 

opfatte lovgivningen samt standarder og vejledninger
159

, som det manuskript der ligger til grund for 

forestillingen. Manuskriptet kommer i den forbindelse til at omhandle, hvordan revisorstanden 

opfylder lovgivers krav til god revisorskik. Dette både med hensyn til, hvordan de agerer i deres 

virke som offentlighedens tillidsrepræsentant, samt hvordan de forenet som branche fremstår samlet 

i forståelse og kommunikation af begrebet god revisorskik udadtil for omverdenen. 

Den type af forestilling, der er under indstudering, er den, at revisorprofession skal vise, at de 

forstår og overholder begrebet god revisorskik. Revisor skal derved forholde sig til de rammer, der 

er udstukket af lovgiver. Samtidig skal revisorstanden opfylde deres ansvar som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Revisorstanden skal formå at udfylde den lovgivning, der er udstukket, og 

dermed vise, at revisorstanden kan håndtere, at den til en vis grad er selvregulerende med hensyn til 

formningen af begrebet. Dette betyder, at revisorstanden fremfører skuespillet således, at det er 

hensigtsmæssigt i henhold til lovgivers administrative autoriteter, i form af domstolene og E&S. 

Gøres dette tilfredsstillende vil professionen undgå at komme i miskredit ved ikke at leve op til 

selve aktstykket, og tilskueren vil finde forestillingen troværdig og være en tilfreds sponsor. 
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 Der henvises til afsnit 11.6 og udførelse af god revisorskik-modellen. 
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12.2. Teamet 

 

Da vi taler om begrebet god revisorskik er det rimelig overkommeligt at bestemme et overordnet 

team. Her taler vi nemlig om selve revisorstanden. Det er selve standen, der skal overbevise 

tilskueren til forestillingen om, at de forstår at udfylde og bruge begrebet god revisorskik. Ser vi 

nærmere på teamet, vil 

der altid i teams være 

undergrupper, som 

tidligere beskrevet i 

teoriafsnittet. Der vil i 

forbindelse med 

revisorprofessionen 

være rigtigt mange 

undergrupper i henhold 

til begrebet god 

revisorskik. Dette 

illustreres i figur 9. 

Dette eksempel er ikke 

udtømmende.  

 

Det der dog er vigtigt at anskue i forbindelse med teams og teams i teamet er, at man i disse har et 

fælles mål eller strategi og arbejder ud fra denne for at skabe en troværdig forestilling. Af teams i 

teamet har vi gennem de foretagne interviews og empirisk data fundet frem til nogle underteams, 

som vi gerne vil beskrive nærmere for at forstå dynamikken i teorien.  

Herefter vil vi beskrive nogle af de individuelle holdninger og strategier, som skuespillerne i teamet 

har, og som kan være med til at forvirre tilskueren såfremt, at skuespilleren prøver at stjæle for 

meget af rampelyset.  
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12.2.1 FSR 

 

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer er en væsentlig del af teamet. FSR er en 

brancheorganisation for de statsautoriserede revisorer i Danmark. Foreningen varetager disse 

medlemmers interesser både fagligt og politisk. Foruden FSR's bestyrelse består FSR af en række 

faste udvalg, som vises i 

figur 10
160

.  Som det kan 

ses af blandt andet figur 10, 

har FSR utrolig mange 

interesser at varetage og 

har oprettet særskilte 

udvalg til at varetage 

specifikke områder inden 

for nogle af de faggrene, 

som revisor kan støde på. I 

forbindelse med lovpligtig 

revision er der foruden 

responsumudvalget 

(RESU)
161

 og 

revisionsteknisk udvalg 

(REVU) også nedsat et 

regnskabsteknisk udvalg, 

kvalitetsudvalg, skatteudvalg, rådgivningsudvalg, etikudvalg og informatikudvalg, som alle kan 

påvirke god revisorskik i Danmark. Vi har dog ikke særskilt valgt at beskrive disse udvalg, idet 

disse udvalgs formålsbeskrivelser ikke er helt så centrale som især RESU og til dels også REVU. 

REVU er gået fra at være en aktiv manuskriptforfatter til at være et oversættelsesbureau. REVU er 

dog stadig et vigtigt underteam, idet de kan foretage rene danske tilpasninger til IFAC's ISA'er. Et 

eksempel herpå er RS 265. 
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 Figuren er blandt andet udarbejdet med baggrund i denne kilde: http://www.designgrafik.dk/pdf/fsr_07.pdf 
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 Se afsnit 12.2.3. 
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Et af de mere vigtige sekundære udvalg under FSR og dermed i teamet er regnskabsteknisk udvalg 

(REGU), hvis formål blandt andet er at udarbejde regnskabsvejledninger og behandle 

regnskabsmæssige og selskabsmæssige forhold. Under en fuldstændig lovpligtig revision skal 

revisor foruden, at foretage revision (selvfølgelig) endeligt afgive en påtegning, hvor det blandt 

andet fremgår, at et givent årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med både årsregnskabsloven
162

 

og/eller danske revisionsstandarder. ÅRL er en rammelov, som på mange områder ikke er præcis 

eller særlig specifik, hvorfor REGU blandt andet har udarbejdet regnskabsvejledninger
163

 for at 

guide praktiserende revisorer i forbindelse med selve revisionen af regnskabsopstillingen. Revision 

er et kvalitetstegn for rigtigheden af et årsregnskab, men dette giver kun værdi for en del af 

årsregnskabet for regnskabsbrugerne. Det at et regnskab er blevet revideret, men hvor tallene i 

årsregnskabet fremvises i øst og vest, gør det særdeles svært at sammenligne med andre regnskaber, 

og det gør det samtidig meget vanskeligt for virksomheden at anvende det til intern styring m.v. 

Derfor er det blandt andet nødvendigt at have blandt andet REGU til at udarbejde disse 

klassifikationsstandarder. Disse virker dermed som rekvisitter i forestillingen for netop at gøre 

regnskaber sammenlignelige. REGU er med til at udfylde begrebet god regnskabsskik, som er et 

underbegreb under god revisorskik
164

.  

Pointen fremføres endvidere, at såfremt REGU redigerer i deres regnskabsvejledninger, vil dette 

have en direkte indflydelse på den gode revisorskik i Danmark, idet revisorerne i givet fald også må 

efterleve disse redaktionelle ændringer. Dermed har udvalget en vigtig rolle i teamet i forhold til 

fremførslen af skuespillet god revisorskik.  

I henhold til skuespillet og den forestilling som teamet skal fremføre, kan man i FSR som aktør i 

teamet se, at der er mange undergrupper i FSR i henhold til foreningens opbygning og de områder 

som de særskilte udvalg varetager. Aktørerne i disse udvalg kan have særskilte interesser, som de 

ønsker fremført i skuespillet, og derved kan de komme til at miskreditere forestillingen som helhed.   

FSR har en meget stor indflydelse på skuespillet og det manuskript, der ligger til grund for 

forestillingen, hvilket også kan læses af nedenstående citat fra Peter Gath, hvor han bliver stillet 

spørgsmålet om, hvem der har været med til at forme begrebet god revisorskik. 

                                                 
162

 Årsregnskabsloven = ÅRL. 
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 Fx er det god regnskabsskik at anvende de danske regnskabsvejledninger. God regnskabsskik behandles eller 

præciseres ikke yderligere, jf. afgrænsningen i afsnit 7. Dog skal det tilføjes, at der i afsnit 11.1. figur 5 fremgår, at god 

regnskabsskik også er indeholdt i begrebet god revisionsskik og god revisorskik.  
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 Se begrebsafgrænsning afsnit 11.1. 
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”Der hvor det måske kan blive lidt mere konkret og være lidt mere fortolkende, det er i FSR's 

responsumudvalg, som selvfølgelig via udtalelser i konkrete sager kan være med til at forme og 

skabe forståelse for, hvordan standarderne skal anvendes i konkrete situationer, eller hvor der er 

tale om forhold, som nødvendigvis ikke er dækket af en standard, hvordan man så skal agere.”
165

 

Dette citat viser, at FSR i høj grad påvirker skuespillet og dermed kan være vigtig i henhold til at 

skabe forståelse for manuskriptet. Dette betyder igen, at FSR's udvalg har en stor rolle som team og 

dermed er endnu et underteam af teamet FSR, der er en del af det primære team. Dette eksempel 

illustrerer godt, hvor mange teams og underteams der kan være i forestillingen, og dermed hvor 

mange forskellige teams der skal instrueres i korrekt udførsel af manuskriptet, så dette er 

acceptabelt for tilskueren. For med så mange teams og deres individuelle interesser og strategier 

kan der hurtigt ske forkerte optrædener over for tilskueren, og dermed kan hele stykket i sidste ende 

tabes på gulvet. 

Et andet aspekt i forbindelse med FSR og teams i teamet kan illustreres ved følgende citat, der 

omhandler, hvorvidt foreningerne skal gå ind og bistå med udarbejdelse af standarder og 

arbejdspapirer. 

”Så har der været nogen, der har sagt, jamen ok, vi er nødt til at prøve at gøre det her. Der er ikke 

ressourcer ude i de små firmaer til at sidde og udvikle på sådanne nogle ting, så her går foreningen 

ind (FRR). Det har FSR traditionelt ikke gjort. Det var de store, der blokerede for det over for de 

små firmaer, fordi de sagde, at hvis vi har FSR til at sidde og udvikle koncepter og arbejdspapirer 

til de små revisionsfirmaer, altså de små autoriserede, så konkurrerer vi med os selv. Hvor de store 

firmaer bruger egne ressourcer til at gøre det i et eller andet omfang, så ville de ikke tillade, at FSR 

gjorde det. Det gav en masse problemer blandt de små firmaer, som ikke kunne forstå, hvorfor FRR 

gav deres medlemmer bedre service end FSR.”
166

  

Konkurrenceelementet er et meget vigtigt element at tage i betragtning, når man inddeler teamet, for 

dette element vil i høj grad styre de strategier, der lægges i skuespillet i undergrupperne, selvom 

konkurrenceelementet ikke er med i selve manuskriptet. Det kommer som en delvis naturlig intern 

strategi i teamet og kan være med til at sprænge teamet, der skal fremstå som enige. Dette aspekt 

illustreres udmærket ved følgende citat, som kommer i forbindelse med besvarelse af spørgsmålet, 

hvad der kan være med til at ødelægge begrebet god revisorskik. 
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 Kilde: s. 44 bilag 4 Interview Peter Gath. 
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 Kilde: s. 59 bilag 5 Interview Kim Klarskov Jeppesen. 
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”Noget der kan ødelægge begrebet er måske i det omfang, at det i for høj grad bliver tydeligt for 

alle at bestemte revisionsfirmaer eller store revisionsfirmaer bruger det her i konkurrencemæssige 

øjemed, hvor man prøver at lave en god skik, som er umulig for de små at revidere.”
167

 

Dette citat illustrerer glimrende, hvordan individuelle synspunkter og strategier kan være med til at 

skabe problemer i et team. Her ser vi lige pludselig at det team i teamet, vi kalder FSR, også har 

underteams, nemlig de små autoriserede contra de store autoriserede firmaer. I dette eksempel er 

FSR som team delt op i to grupperinger, der har modstridende interesser, og derved skabes der splid 

i teamet. Eksempler som dette, hvor individuelle agendaer kommer frem, kan være med til at 

ødelægge forestillingen som helhed, og derfor er det meget vigtigt, at man kender sit manuskript og 

følger dette punktligt, for ellers vil forestillingen ikke kunne fremføres tilfredsstillende. 

Vi kan blive ved med at nedbryde teams i teamet. Går vi længere ned i FSR som team og i 

underteamet de store autoriserede selskaber, kan dette igen nedbrydes til individuelle teams i denne 

undergruppe. Hvert af de fire store autoriserede selskaber er et team i sig selv, som har deres egne 

interesser og strategier for at differentiere sig i forhold til de andre tre store konkurrenter. De fire 

store er i intern konkurrence med hinanden om markedsandele af de ydelser, de leverer, og dette 

betyder, at de er meget interesserede i at sørge for, at de som selvstændigt revisionsselskab bliver 

brandet i højere grad. Dette betyder, at de vil anlægge hver deres strategier for at bringe deres firma 

i front og dermed "in top of mind" i kundernes bevidsthed. Følgende citater underbygger denne 

synsvinkel. Kim Klarskov Jeppesen kommer med disse citater i forbindelse med, at han bliver stillet 

spørgsmålet, hvem han mener, er med til at forme begrebet god revisorskik samt om der er andre 

forhold ved begrebet god revisorskik, vi skulle overveje. Hans bekymring eller overvejelse bliver 

også kommenteret af Jan Andersen, der kommer lidt ind på det samme i sit interview. 

”… så selvfølgelig er der også et tredje element, idet der i de senere år også har været nogle forsøg 

på at differentiere revisionen. Dette fx i form af, at revisionsfirma A får overbevidst omverdenen 

om, at revisionsfirma A' revision er bedre end alle andres revisionsfirmaers. De differentierer sig 

selv.”
168
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 Kilde: s. 66 bilag 5 Interview Kim Klarskov Jeppesen. 
168

 Kilde: s. 57 bilag 5 Interview Kim Klarskov Jeppesen. 
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”… der er noget politisk i det her. Det er der, og det har der altid været, og det er altid blevet brugt 

politisk. På den måde at nogen bruger det til at fremme egne interesser på bekostning af andres, og 

jeg tror det er en ganske central del for at forstå det her."
169

 

Det at der er en undergruppe i teamet og at disse undergrupper er meget intakte gives der også 

udtryk for i følgende citat. 

”Jeg tror, at man forsøger at fastholde konkurrencen mod hinanden og udarbejde de praktiske 

værktøjer meget selvstændigt, og det kan jo næsten være kriminelt, hvis der rejser en ledende 

medarbejder fra en udviklingsafdeling fra en af de fire store til en af de andre fire store. Fordi der 

ligger en masse knowhow i nogle praktiske værktøjer, men rammerne for de praktiske værktøjer er 

de samme.”
170

 

I dette citat ser vi virkelig den kendsgerning, at der er grupperinger i teamet, og at de har deres egne 

strategier de prøver at fastholde, for på den måde at sikre sig som undergruppe. 

De ovenstående citater er meget sigende om de interne strategier, der altid vil være i teams, og som 

i høj grad kan være med til at ødelægge den planlagte forestilling. 

Med FSR's aktive medlemsgrad på 94 % er der ingen tvivl om, at FSR påvirker den gode 

revisorskik i Danmark, og dermed er en meget vigtig del af teamet i henhold til Goffmans teori.    

 

12.2.2. FRR 

 

Der findes to slags godkendte revisorer i Danmark. De statsautoriserede og de registrerede 

revisorer. Foreningen Registrerede Revisorer er en brancheforening for de registrerede revisorer, og 

dermed er de også en vigtig del af teamet. FRR's struktur rummer ikke ligeså mange 

bestyrelsesnedsatte udvalg som i FSR's tilfælde. De vigtigste udvalg i FRR er nok fagligt udvalg og 

responsumudvalget. Det faglige udvalg
171

 varetager opgaver såsom revision, regnskab og lovpligtig 

kvalitetskontrol. Fremtidsudvalget, skatteudvalget, uddannelsesudvalget og selvfølgelig det faglige 

udvalg kan alle påvirke den gode revisorskik i Danmark, såfremt der skulle ske ændringer heri. 
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 Kilde: s. 69 bilag 5 Interview Kim Klarskov Jeppesen. 
170

 Kilde: s. 30 bilag 3 Interview Jan Andersen. 
171

 Det skal dog pointeres, at FRR har underlagt sig REVU's oversættelsesarbejde af RS'erne og dermed ikke anvendt 

deres eget faglige udvalg til oversættelsen af ISA'erne.   
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Dette betyder, at der også i FRR opstår undergrupper i teamet FRR, som beskrevet i FSR-afsnittet, 

der kan have deres egne interesser i manuskriptet og derved kan påvirke ”skuespilleren” til at 

komme ud af karakter ved fremførslen af skuespillet.  

Et andet aspekt, der viser, at de to brancheforeninger er en del af teamet, er, at FRR ligesom FSR er 

forpligtet til at overholde retningslinjer, herunder gældende RS'ere
172

, ved deres medlemskab af 

IFAC. Derved øver FRR også en vis indflydelse på disse RS'ere, men FRR har også indflydelse 

andre steder, selvom FSR synes at udøve den største indflydelse i Danmark. FRR er repræsenteret i 

revisortilsynet, revisornævnet og revisorkommissionen
173

, hvor man har ligeså mange medlemmer 

som FSR, dog med undtagelse af revisorkommissionen, hvor FSR har tre imod FRR's to 

medlemmer.  

Med den funktion FRR har i dag, er vi overbeviste om, at FRR har en påvirkning på god revisorskik 

i Danmark. Man skal tænke på, at FRR stadig har mange medlemmer
174

, som forpligter sig til at 

følge de vedtægter samt de faglige anbefalinger og vejledninger, som foreningen videredistribuerer 

fra IAASB. Dermed har FRR en vigtig rolle at spille i teamet. 

Et andet væsentligt synspunkt man skal overveje i henhold til det udvalgte team er, at vi i 

revisorstanden har to hovedgrupperinger af revisorer. De autoriserede, som har deres forening, FSR, 

og de registrerede med deres forening, FRR. Disse to grupper er helt sikkert teams i teamet og vil 

have deres egne strategier, som de vil prøve at få fremført i forestillingen af god revisorskik. FSR 

og FRR vil kæmpe for hver deres medlemmers sag i forestillingen og på den måde sikre sig 

indflydelse på begrebet. Dog skal de være opmærksomme på, at de ikke kommer til at ødelægge 

forestillingen ved at spille sig ud imod hinanden og dermed skabe forvirring i tilskuerens opfattelse 

af forestillingen. Det, man kunne forestille sig i en situation med en profession med to slags 

revisorer, er, at de bekæmper hinanden og prøver at fremhæve sig på den andens bekostning. De to 

foreninger formidler viden videre til deres medlemmer. Derudover er de en slags talerør for deres 

respektive medlemmer over for samfundet og professionens interessenter. Disse foreninger er dem, 

der skal skabe samling og enighed blandt de enkelte revisorer i landet, så revisorstanden fremstår 

                                                 
172

 RS'ere er jo oversatte ISA'er. 
173

 Revisorkommissionen er et udvalg under E&S, som bistår E&S med administration af revisorloven. Herunder 

tilrettelægger og afholder revisorkommissionen eksamen for statsautoriserede og registrerede revisorer. 

Revisorkommissionen kommer også med betænkninger omkring forbedringer af RL og kom med den seneste i 2006: 

Revisorlovgivning - I internationalt perspektiv.  
174

 FRR har ,jf. deres egen hjemmeside, 2.100 medlemmer, hvoraf 1.676 er aktive (se bilag 7). 
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som en samlet profession over for samfundet i henhold til god revisorskik, hvilket også 

fremkommer af følgende citat. 

”Hvis I går ud og ser på, hvem der kalder sig revisorer i dag, så er der stor forskel på dem. Fra den 

lille registrerede revisor nede på hjørnet til de store internationale giganter. Det er jo to forskellige 

verdener, og det er jo sådan, at branchen er ved at fragmentere og har været det i mange år i 

virkeligheden, og måske allerede er fragmenteret. Så kan man sige, at så har man mange gange 

brug for sådanne mere eller mindre symbolske ting, der kan holde sammen på det.”
175

 

Ser vi nærmere på de registrerede revisorer og deres eksistensgrundlag, har de i de senere år haft 

svært ved at rekruttere kompetente medarbejdere. Derfor kunne de have interesse i deres egen 

strategi for, hvordan de skal profilere sig i skuespillet for stadig at have lov til at være medlem af 

teamet. Dette betyder, at FRR har en stor interesse i at spille en fremtrædende rolle i offentligheden 

blot for at gøre opmærksom på dem selv som profession inden for revisorstanden. 

    

12.2.3. Responsumudvalgene 

 

Både FSR og FRR har responsumudvalg og dermed er de teams i teamet. Begge responsumudvalg 

udtaler sig således direkte om blandt andet god revisorskik uden at have nogle juridiske beføjelser 

til at sanktionere eventuelle overtrædelser af denne. Endvidere fremgår det at FSR's RESU er et 

uafhængigt
176

 foreningsorgan. FRR's responsumudvalg har om end dog lignende arbejdsområder, 

men er et noget mere tilbagetrukkent foreningsudvalg sammenlignet med RESU.    

Vi mener selvfølgelig at de to revisorforeningers responsumudvalg er en del af teamet i henhold til 

skuespillet omkring begrebet god revisorskik. Responsumudvalgene er revisorforeningernes faglige 

organer som er med til at afgrænse forståelsen af det meget flydende begreb. Endvidere er 

revisorforeningernes medlemmer, og sågar også ikke medlemmer
177

, forpligtet til at følge afgivne 

responsummer, hvorfor responsumudvalgene i allerhøjeste grad må anses for at være 

medbestemmende og medlem af det team, som udarbejder manuskriptet til skuespillet. Deres 
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 Kilde: s. 69 bilag 5 Interview Kim Klarskov Jeppesen. 
176

 Kilde: s. 152 FSR's Responsumudvalgs 75 års jubilæumsskrift. 
177

 Domstolene indhenter fx RESU' responsummer i forbindelse med en retssag som både kan vedrøre et medlem af 

FSR, men også en statsautoriseret revisor som ikke er medlem. 
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afgørelser har også en anden karakter i henhold til teorien, hvilket vi kommer ind på senere i 

afhandlingen, hvor begrebet rekvisitter i henhold til teorien behandles.    

 

12.2.4. IFAC 

 

IFAC er en stor og efterhånden meget betydningsfuld revisororganisation, hvis medlemmer er 

revisorforeninger såsom FSR og FRR. Med sine 157 medlemsrevisorforeninger i 123
178

 lande er 

IFAC gennem tiden blevet et stabilt og robust talerør for alverdens revisorer. 

IFAC, herunder IAASB, er også en del af teamet, for det er dem, der kommer med de standarder, 

som skal implementeres i den danske revision, og de spiller en væsentlig rolle i forbindelse med 

udarbejdelse af standarder. Dette vises tydeligt i nedenstående citat i forhold til spørgsmålet om, 

hvem der er med til at forme begrebet god revisorskik. 

”… men det er så det danske erhverv, altså FSR, og så er det international påvirkning. Nu er det jo 

nærmest kun internationalt dikteret, og så er det oversat til dansk, når vi snakker standardområdet i 

hvert fald.”
179

 

IFAC er en større organisation, og vi vil ikke kommentere eller beskrive hele IFAC's struktur, men 

udelukkende beskæftige os med det vigtigste organ i IFAC. Figur 13 illustrerer IFAC's struktur. Vi 

vil primært beskæftige os med IAASB. Beskrivelse af IAASB vil fremkomme under afsnittet med 

regionerne i Goffmans teori
180

.  

Dog udfylder IFAC kun noget af begrebet god revisorskik i form af standarder og ikke til alt det 

andet, der omgærder begrebet og det skuespil, der opføres. Dog er det vigtigt at nævne dem som del 

af teamet, da de leverer en stor del af indholdet i manuskriptet og de rekvisitter, der anvendes af 

standen til at fremføre skuespillet. I vores videre analyse vil vi ikke analysere begrebet så meget i 

henhold til IFAC, men mere koncentrere os om det danske skuespil, der foregår omkring begrebet. 
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 Kilde: IFAC.org. 
179

 Kilde: s. 16 bilag 2 Interview Lars Bo Langsted. 
180

 Se afsnit 12.3.2.3. Internationale revisionsstandarder. 
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12.2.5. Opsummering team 

 

Vi har valgt den danske revisorstand som overordnet team sammen med nogle internationale 

aktører. Vi har i dette team yderligere inddelt teamet i fire underteams, FSR, FRR, 

responsumudvalgene og IFAC. Det, der er kendetegnende for disse underteams i teamet, er, at disse 

også har underteams, og derved kan vi hele tiden nedbryde teamet og på den måde se på forskellige 

fællesnævnere eller strategier, som disse underteams vil have fremført i skuespillet. Disse teams har 

alle vigtige elementer at bidrage med til skuespillet om god revisorskik. 

Udfordringen i henhold til de ovennævnte underteams er, at de ikke må ødelægge forestillingen 

med deres særinteresser, såsom at fremhæve en vis forening, et bestemt revisionsfirma eller en 

arbejdsmetode. Dette betyder, at alle underteams skal kende deres rolle i skuespillet og sørge for 

ikke at komme til at optræde ude af karakter. Dette er dog vanskeligt med så mange interesser og 

strategier, der ønskes fremført i skuespillet fra de enkelte teams. 

Vi har også i teamet valgt at inddrage nogle teams, som bidrager med væsentlige aspekter til 

manuskriptet om god revisorskik, men samtidigt er de leverandører af rekvisitter til forestillingen. 

Her kan nævnes IFAC, REVU og responsumudvalgene. De indgår i teamet, men de udsender eller 

arbejder i høj grad med rekvisitter.  

 

12.3. Regionerne 

 

I forhold til Goffmans termer om bagregioner og frontregioner har vi implementeret disse termer i 

forhold til begrebet god revisorskik. I teorien er frontregionen alle de områder, hvor god revisorskik 

dukker op i offentligheden og er til offentlig skue. Det er dog vigtigt at pointere, som vi også 

beskriver i programmet, at selve begrebet ikke er helt håndgribeligt, og dermed kan det også være 

vanskeligt for tilskuerne (offentligheden) at afkode og dermed bestemme, hvornår skuespillet 

egentlig fremføres, og hvornår de nu skal følge med på frontstage. Dette understreges med følgende 

citater fra Kim Klarskov Jeppesen og Peter Gath. 

”Men det er jo også i ental, hvis du lægger mærke til det. Man forudsætter, at der er én god skik. 

Det er nok det, jeg i virkeligheden ser som det store problem. Det giver folk et eller andet mentalt 
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billede af, at det er noget helt konkret. Og det er det jo i virkeligheden ikke. Det er jo et mere 

flydende begreb.”
181

 

Peter Gath kommer ind på tilskuerens syn på begrebet og dermed skuespillet i følgende citat: 

”… men jeg kan godt forstå, hvis man spørger nogen, der måske er lidt længere væk fra branchen, 

at der kan det da godt blive et lidt abstrakt begreb….”
182

 

I dette citat fremfører Peter Gath et personligt synspunktet, der vedrører hans opfattelse af at 

begrebet er lidt abstrakt: 

”Det er vigtigt, når man har med sådan et begreb at gøre, at det ikke altid er noget, man lige kan 

sætte to streger under. Det er altså netop som begreb noget, der rummer en eller anden vis form for 

fleksibilitet….”
183

 

Disse citater fremfører, at det i forhold til begrebet god revisorskik kan være meget svært for 

tilskuerne at finde ud af, hvornår skuespillet egentlig foregår. Dette gør yderligere skuespillet meget 

vigtigt for revisorstanden, da tilskueren ofte vil være i tvivl om selve skuespillet og scenen, hvorfra 

dette udføres. I forhold til frontregionen er det vigtigt for skuespillerne at optræde i henhold til 

manuskriptet og i henhold til, hvad standen (teamet) er kommet frem til, er god revisorskik. Det, der 

så bliver fremført og stillet til rådighed for tilskueren, er oplysninger og informationer om begrebet i 

henhold til lovgivningen og de standarder, som revisor skal arbejde efter for at opretholde god 

revisorskik i offentlighedens søgelys.  

I visse situationer kan enkelte publikummer opnå en ekstra akt ved at spørge ind til begrebet i 

specifikke sager og på den måde få opført en ekstra akt. Et eksempel kunne være domstolene, der 

beder om assistance i domsafsigelser, eller E&S der via forespørgsler vil undersøge specifikke 

sager/hændelser. Der vil også i denne sociale situation gælde det dramaturgiske princip, at en sådan 

henvendelse ikke altid vil blive besvaret eller behandlet på stedet. Derimod vil teamet få lov til at 

trække sig backstage og gennemgå forespørgslen der. Skuespillerne, i dette tilfælde primært RESU, 

indrømmes nu på legitim vis lidt tid til at afgive svar på den aktuelle forespørgsel. Det, at disse 

tilskuere også har interesse i at spørge ind til forestillingen, kan læses i følgende citater. 
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 Kilde: s. 60 bilag 5 Interview Kim Klarskov Jeppesen. 
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 Kilde: s. 44 bilag 4 Interview Peter Gath.  
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 Kilde: s. 53 bilag 4 Interview Peter Gath.  
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”Det satte man så i loven, og så sagde man, at vi nu har med en retlig standard at gøre, som 

revisorer har pligt til at overholde. Og så blandede lovgivere sig i øvrigt ikke mere i, hvad det var, 

fordi det var erhvervet selv, der udfyldte det,…"
184

 

Ovenstående viser, at tilskueren lader revisorstanden udfylde begrebet og siden spørger denne ved 

tvister eller tvivl om fortolkning af begrebet. Dette kan også læses i nedenstående citat. 

”… og en jurist, der sidder som dommer i en erstatningssag, vil spørge standen, hvad god 

revisorskik og de pligter, det medfører, egentlig kræver. Hvad kræver de fagligt set af en revisor, 

der står med en sådan opgave. Skal revisor ned og lave stikprøvekontroller, for det ved juristen jo 

ikke, og så er bolden igen tilbage på standens vegne.”
185

 

Disse citater viser, at der i henhold til begrebet god revisorskik ofte vil forekomme forespørgsler fra 

tilskuerne, og dette skal skuespillerne være opmærksomme på i deres fremførsel af skuespillet. Det  

er vigtigt for performerne i situationer som dem beskrevet ovenfor, hvor de får henvendelser fra 

tilskuerne, og derved kan komme ud af karakter, at de finder ud af, hvilken dagsorden tilskueren 

har. 

  

12.3.1 Den bevogtede adgangsvej 

 

I forbindelse med de to regioner er det vigtigt at pointere, at det kun er informationer fra 

frontregionen, som kommer ud til tilskuerne, hvorimod de overvejelser og tanker, som teamet har 

backstage, ikke kommer til tilskuernes kundskab. Denne bevogtede adgang, som skiller 

frontregionen fra bagregionen, er med til at sikre, at informationer, der kunne være med til at 

ødelægge forestillingen, ikke kommer ud til tilskuerne, selv om de som oftest er meget interesserede 

i at opnå disse informationer. Den bevogtede adgangsvej kan fremkomme i mange former og 

skygger. Et af de elementer og genstande som kan symbolisere den bevogtede adgangsvej, der 

forhindrer tilskueren i at komme backstage, kunne i forbindelse med god revisorskik være 

foreningen FSR. Tilskuerne kan umiddelbart ikke komme i forbindelse med FSR med konkrete 

henvendelser uden først at sende en skriftlig eller telefonisk henvendelse, der beskriver 

problematikken. Herefter bliver forespørgslen videresendt i systemet hos FSR, der behandler denne 
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 Kilde: s. 18 bilag 2 Interview Lars Bo Langsted. 
185

 Kilde: s. 19 bilag 2 Interview Lars Bo Langsted. 
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internt, hvor teamet, uden indtræden fra tilskueren, kan diskutere problemstillingen i udvalgene og 

dermed tale frit fra leveren uden at skulle overveje, at de måske ødelægger forestillingen. Dette 

betyder, at teamet har mulighed for at blive enige, inden de kommer med et svar på forespørgslen, 

og dermed sørger de for at opretholde forestillingen. Dette betyder, at FSR er en kontrol/bevogtet 

adgangsvej, der beskytter teamet og forestillingen.  

Et andet aspekt, der for revisorstanden udgør funktionen som den beskyttede adgangsvej i henhold 

til Goffmanns teori, er, at revisor jævnfør lovgivningen har tavshedspligt og på den måde kan lade 

være med at udtale sig om specifikke emner/sager. Tavshedspligten sørger igen for at adskille 

frontstage fra backstage. Hvor revisor i frontstage benytter sig af denne som påskyndelse for ikke at 

udtale sig, kan de frit tale sammen internt i teamet om problemstillingen og diskutere håndteringen 

af denne, og om de eventuelt skal komme med udtalelser i forbindelse med forespørgsel om en 

konkret sag m.v. Dette synspunkt kan også læses ud fra følgende citater. 

”… og grunden til de ikke talte sammen, sagde de, var fordi de havde tavshedspligt….”
186

 

”Jeg tror også mange gange, at det hænger sammen med, at hver gang der er behov for det, så er 

det som regel en sag, hvor vi skal forklare, hvorfor det er sådan. Og så er man bundet af, at man 

ikke ved noget eller alternativt, at man er bundet af sin tavshedspligt, og så ikke kan udtale sig om 

sagen.”
187

 

Der er mange former for beskyttede adgangsveje. De ovenstående er nogle, der ikke er helt 

håndgribelige. De efterfølgende eksempler er mere håndgribelige og i fysisk form og derfor nemme 

for tilskueren at se og forholde sig til som adgangsveje. 

En af de mere almindelige beskyttede adgangsveje i forbindelse med revisorstanden ville være 

kontorhusene, der adskiller tilskuerne fra skuespillerne. Denne bevogtede adgangsvej er vigtig for 

skuespillerne, så de kan slappe af i deres egne beskyttede miljøer og ikke hele tiden skal være på og 

præstere. På den måde har de også mulighed for at trække sig lidt tilbage og genoverveje 

forestillingen og det manuskript, de skal fremføre. 

Af andre fysiske adgangsveje kan nævnes mapper eller (papir)filer, som arkiveres elektronisk og 

gøres utilgængelige for tilskueren via elektroniske passwords m.v.  
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 Kilde: s. 63 bilag 5 Interview Kim Klarskov Jeppesen. 
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 Kilde: s. 9 bilag 1 Interview Lars Kiertzner. 
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I bagregionen har vi alle revisorstandens interne møder, samtaler samt overvejelser m.v. i 

forbindelse med begrebet god revisorskik. Et citat, der kunne bruges for at illustrere dette, er fra 

interviewet med Lars Bo Langsted i forbindelse med spørgsmålet, synes du begrebet god 

revisorskik er håndgribeligt og skaber nytte? 

”Hvis jeg siger til dig som revisor, at du skal overholde god revisorskik, vil du sige naturligvis, og 

det ville være gratis at sige. Men umiddelbart vil du ikke vide, hvad det var, før du begynder at se 

på enkeltelementerne, som det så består af.”
188

 

Dette citat er et glimrende eksempel på hvordan man som skuespiller ikke taber sin maske ved at 

svare som citatet indikerer og over for tilskueren derved viser, at man godt ved, hvad man taler om i 

forbindelse med god revisorskik. Først backstage prøver man at finde ud af, hvad det egentligt 

kræver i denne aktuelle situation, for at man overholder begrebet god revisorskik. Det er vigtige for 

revisor er, at han over for tilskueren frontstage illustrerer, at han har fuldstændig styr på begrebet og 

først backstage lader masken slippe, og undersøger det aktuelle spørgsmål og lader eventuelle 

tvivlsovervejelser komme frem. Forestillingen kunne komme i fare, hvis tilskueren havde stor viden 

omkring det specifikke område og spurgte mere direkte ind til det aktuelle spørgsmål, og kom med 

yderligere kritiske spørgsmål, som kunne bringe performeren ud af karakter, så han/hun dermed 

risikerer at tabe masken og i yderste konsekvens skuespillet.  

 

12.3.2 Rekvisitter 

 

I forbindelse med den forestilling som revisorstanden opfører vedrørende god revisorskik, benytter 

de sig af rekvisitter for at give forestillingen karakter og troværdighed samt fastholde billedet af 

revisor som offentlighedens tillidsmand, som udfører revision i overensstemmelse med god 

revisorskik over for tilskuerne. Rekvisitter kan fremkomme i mange former og aspekter, det kan 

være genstande, symboler, titler, standarder, myter/ry og vejledninger m.v.  

Vi er i vores analyse af begrebet også kommet frem til, at der er andre aspekter ud over de 

håndgribelige, der virker som rekvisitter i denne specifikke forestilling fremført af revisorstanden. 

Disse rekvisitter udtrykkes mere gennem holdninger og synspunkter, både fra standen men også via 

tilskuerne, der indirekte virker som rekvisitter for forestillingen om god revisorskik. 
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12.3.2.1. Omdømme og troværdighed 

 

En rekvisit, der er med til at give forestillingen troværdighed, er revisors omdømme. Dette kan også 

læses ud af følgende citat. 

”… så sagde jeg, hvad med at læse til revisor? Nej! Det gad han i hvert fald ikke, nå sagde jeg så, 

jamen, ved du overhovedet hvad en revisor laver? Nej, men det er garanteret kedeligt. Det er 

generelt folks opfattelse af, hvad revisorer er, og hvad de laver, og det har I sikkert også selv prøvet 

nogle gange.”
189

 

Dette citat giver et meget godt billede af det omdømme, som revisorstanden på en måde har 

opbygget. Et omdømme som nogle kedelige typer, der sidder begravet i lovsamlinger samt den 

nyeste udgave af skatteretten. Dette omdømme kan så bruges på andre måder. Revisorstanden kan 

vælge at opfatte sig selv som grå og kedelige. Den alternative måde at anskue dette på er, at de 

måske er grå og kedelige, men de har til gengæld styr på deres arbejdsområde og er meget 

troværdige. Dermed er revisorstandens omdømme som grå og kedelige indirekte en rekvisit, der er 

med til at øge revisors troværdighed. Dette påvirker igen begrebet god revisorskik, som i høj grad er 

bygget op på tillid til revisor og dennes ry og omdømme. Dette synspunkt kan også læses ud fra 

følgende citater, der vedrører, hvad der er med til at få revisor til at virke troværdig i sit virke som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. 

”… men med risiko for at lyde som min gamle far, så vil jeg sige, at det jo er det lange seje træk. At 

man hele tiden tænker på, at man er offentlighedens tillidsrepræsentant i sin ageren, i sin 

kommunikation, i alt, fordi det tager mange år at bygge troværdighed og tillid op. En kunde sagde 

engang til mig, at tillid ikke er noget man har. Det er noget, man gør sig fortjent til. Det samme 

gælder en branches troværdighed.”
190

 

”Og så har det selvfølgeligt også noget at gøre med, at man som revisor - om man kan lide det eller 

ej - også opfattes som revisor, når man holder fri. Altså forstå mig ret, men det nytter jo ikke noget, 
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at ligeså snart man går ud af døren hernede, at man så går ud og ter sig som en tosse og gør andre 

ting. Man skal som helhed signalere, at man er et troværdigt menneske.”
191

 

Disse citater er meget sigende om det, at revisor virker grå og kedelig, for det er netop det revisor 

skal være for at bygge den tillid op, som det kræver for at kunne udfylde sin rolle i samfundet. De to 

ovenstående citater fra Peter Gath er også meget sigende om det at tage masker på. Da man som 

ung revisorelev starter på sin karriere, tænker man ikke på, at man hele tiden skal opføre sig som en 

revisor, som det bliver beskrevet i citatet, men man tager derimod en maske på som ”revisor” og 

opfører sig i henhold til de forventninger, der er til en, mens man er på arbejde. Men jo ældre man 

bliver, og jo flere år man har været i branchen, bliver masken en del af en selv, og man bliver ét 

med stillingen som revisor. Dette passer meget godt overens med det som Goffman beskriver om 

soldaten, som vi i teoriafsnittet var inde på. Det næste citat kunne ikke være mere præcist omkring 

netop dette, i forhold til samme stillede spørgsmål som ovenstående citater. 

”Det er ikke tilfældigt, de render rundt og ligner bedemænd de fleste af dem. Og det mener jeg også 

er en del af gamet. For at skabe troværdighed.”
192

 

Kim Klarskov Jeppesen går her lidt mere ind på rekvisitterne og hvordan revisor prøver, at opnå 

troværdighed ved at være grå og kedelige. Han går ind og kommenterer på, hvordan revisor går 

klædt og agerer i samfundet, som de kedelige bedemænd i jakke og slips til alle anledninger, og det 

er dermed en rekvisit, der støtter forestillingen. 

 

12.3.2.2. Uddannelse 

 

Et andet aspekt, der også bliver brugt som ”redskab”, er revisors lange uddannelse og dermed den 

oparbejdede viden og kompetencer. De følgende citater understøtter denne påstand. 

”Et eksempel på det kunne være, at vi her for nogle år siden fjernede revisionspligten for de helt 

små selskaber, hvor blandt andet SKAT var ude og sige, at det var de faktisk kede af, fordi deres 

opfattelse var, at når klienterne havde haft revisor til at bistå sig, så var deres selvangivelser og 
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regnskaber m.v. meget rigtigere, end hvis de selv havde forsøgt sig … Og når det kommer fra 

SKAT, synes jeg egentlig, det var værd at notere.”
193

 

Dette citat siger indirekte, at revisor via sin status og uddannelse har en meget høj status hos SKAT, 

som er tilskuer til revisors arbejde, og at SKAT indirekte er ked af at miste revisors indsigt i 

arbejdet grundet fravælgelsen af revision. Dette ry har revisor opnået hos SKAT ved at have et højt 

niveau i sine arbejdsopgaver og derved være en medspiller i SKATs øjne. Derfor kan revisors lange 

uddannelsesmæssige baggrund samt professionalisme anses som et redskab til, at få forestillingen 

om god revisorskik til at virke hos tilskuerne. Lars Kiertzner og Kim Klarskov Jeppesen kommer 

ind på de samme overvejelser i deres besvarelse af spørgsmålet om, hvordan det kan være, at 

revisor selv er med til at regulere og udfylde begrebet god revisorskik. 

”Jeg tror altså dybest set, det er på grund af, at det er der man har den faglige kompetence til at 

gøre det. Jeg tror, det er den enkle forklaring på det.”
194

 

”Alternativet er igen, at de ikke er det, og så skal vi have nogle andre, der har forstand på det til at 

gøre det, og jeg tror ikke, det er realistisk at forestille sig, at man i et relativt lille land som 

Danmark har den kapacitet til at gøre det. Jeg tror ikke, det er så meget den økonomiske kapacitet, 

det er mere kompetencerne. Jeg tror simpelthen ikke, de er til stede blandt lovgivere og blandt E&S. 

De har den ikke.”
195

 

Begge disse citater tager udgangspunkt i, at revisorstanden har et meget højt uddannelsesniveau og 

dermed nogle spidskompetencer, som gør at de kan forme begrebet og dermed styre forestillingen. 

Dette betyder, at uddannelse er en helt klar rekvisit hos revisorstanden, der er med til at styrke 

forestillingen. Alle ved, at en titel som statsautoriseret revisor ikke er nem at opnå, og dette er bredt 

anerkendt hos tilskuerne til forestillingen. Så selve titlen som statsautoriseret revisor er også en 

rekvisit i forestillingen, der giver denne høj troværdighed. 

Der er selvfølgelig mere håndgribelige rekvisitter, der bruges i forestillingen. Disse rekvisitter 

bruges af performerne for at styrke forestillingen og det manuskript, de følger. Rekvisitterne er 

synlige for tilskueren og skaber dermed et helhedsindtryk af forestillingen hos denne, og derved 

styrkes denne i deres bevidsthed. I revisionslitteraturen har vi fundet mange rekvisitter i henhold til 

Goffmans teori og beskriver nogle af dem nedenfor. 
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12.3.2.3 Internationale revisionsstandarder 

 

Eftersom den verden revisor opererer inden for i højere grad er blevet global, er det ikke kun de 

danske revisionsstandarder, der er rekvisitter i skuespillet. Det er i høj grad også de internationale 

revisionsstandarder. Det er IFAC, eller udvalg under IFAC, der bidrager med disse internationale 

rekvisitter til forestillingen. I IFAC's organisation finder man IAASB (International Auditing and 

Assurance Standards Board), som er et af de vigtigste elementer omkring skabelsen af god 

revisorskik. 

IAASB's mission er at skabe tillid til den finansielle rapportering ved hjælp af fællesstandarder af 

høj kvalitet, som skal sikre en nogenlunde ensartet udførelse af arbejdsopgaver i alle IFAC-lande. 

IAASB udgiver herunder de internationale revisionsstandarder, ISA, som efterhånden snart er hvert 

lands eje. Disse revisionsstandarder er nogle generelle guidelines, som efter bedste vis skal 

anvendes i den lovpligtige revision.  

IAASB udgiver som før nævnt ISA'ere, men hertil udgiver de også udtalelser, som guider eller 

giver revisor fortolkningsbidrag i forbindelse med anvendelsen af disse. I IAASB's tilfælde har man 

valgt at kalde disse for IAPS (International Auditing Practice Statements).  

IFAC laver endvidere guidelines, som spænder vidt i forbindelse med revision af årsrapporter. 

Senest i forbindelse med den globale finansielle krise har IFAC lavet et decideret link længst ude til 

venstre på deres hjemmeside, som hedder Global Financial Crisis
196

. Her finder man blandt andet 

råd og vejledning omkring revision af regnskabsmæssige skøn og going concern. Det kan ikke 

udelukkes, at der i disse vil fremgå nogle skærpede eller yderligere krav til revisor i forhold til det, 

som er formuleret i revisionsstandarderne. I disse tilfælde må de nye guidelines være udtryk for 

gældende praksis, og de vil som oftest være en specificering eller en udpensling af en af de mere 

fortolkningsåbne bestemmelser i en given revisionsstandard.  

Det er helt tydeligt, at de internationale guidelines, vejledninger og standarder også bliver brugt og 

er væsentlige rekvisitter i skuespillet om god revisorskik i Danmark.  
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12.3.2.4 Danske revisionsstandarder 

 

De danske revisionsstandarder er også klart rekvisitter i forestillingen
197

. Revisionsstandarderne er 

primært oversatte ISA'er fra IAASB, og de er meget udbredt i Danmark. Man behøver blot at læse i 

E&S's erklæringsvejledning på side 7
198

, hvor der står følgende:  

Revisorer skal udføre deres erklæringsopgaver med sikkerhed i overensstemmelse med god 

revisorskik. Det betyder blandt andet, at de danske revisionsstandarder (RS) om 

revisionspåtegninger og andre erklæringer med sikkerhed finder anvendelse i Danmark, medmindre 

de er i konflikt med den danske lovgivning. 

Der er to vigtige pointer i dette citat, selvom erklæringsvejledningen ikke har noget stærkt juridisk 

grundlag bag sig. I citatet står der, at god revisorskik blandt andet er RS 700 og RS 701 samt syv 

andre RS'ere
199

. Derudover kan det udledes af citatet, at revisor også skal overholde lovgivningen. 

Det står i den sidste del af citatet. Umiddelbart hænger det utrolig godt sammen med afsnit 10.6, 

hvor vi fandt ud af, at gode gennemsnitsrevisorer overholder national lovgivning. 

Den større udbredelse af danske revisionsstandarder kan også ses i den påtegning, som revisor 

afgiver på et årsregnskab
200

. I henhold til netop RS 700 fremgår der følgende under afsnittet 

omkring revisors ansvar og den udførte revision: 

… Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder… 

I hvilken kontekst, de forskellige revisionsstandarder vil blive anvendt, er forskellig fra revisorfirma 

til revisorfirma. I de fleste revisorfirmaer vil alle relevante RS'ere dog blive brugt, ellers vil revisor 

have forsømt sine pligter i henhold til det, han skriver om dennes ansvar og omkring den udførte 

revision.  

De danske revisionsstandarder må derfor betragtes som nogle gældende rammevejledninger, som 

revisor som minimum skal overholde. Det danske RS-system er derfor næsten identisk med 

IAASB's, dog er der nogle enkelte danske modifikationer, som tydeligt fremgår i de danske 

revisionsstandarder.  
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De danske revisionsstandarder er uden tvivl nogle indbyggede arbejdspligter, som gode 

omhyggelige, velorienterede, fornuftige, fagligt kompetente, venlige, ansvarlige og kyndige 

gennemsnitsrevisorer udfører under deres revision. Som det kan ses i revisionspåtegningen, RS 700 

er de danske revisionsstandarder allerede flittigt brugt, og jf. vores interview med blandt andre Peter 

Gath, Kim Klarskov Jeppesen, Lars Kiertzner, Jan Andersen og Lars Bo Langsted har alle disse 

interviewede været enige om, at revisionsstandarderne er med til at udfylde begrebet god 

revisorskik, her citeres nogle.  

”Det håndgribelige i det er de standarder, man anvender på revisionen. Det er 

revisionsstandarder, revisionsvejledninger, og det er håndgribeligt. Der kan man jo sidde og kigge 

på, hvad revisorerne mener god skik er på et givent område. Og er det så håndgribeligt? Ja og nej. 

Altså i nogle tilfælde er det jo selvfølgelig håndgribeligt, idet der jo er en vejledning, man kan slå 

op i fx RS 240 og RS 315. Nu ved alle sammen, hvad man forventer at gøre på nogle bestemte 

arbejdsområder, men der er også et vist råderum inden for det.”
201

  

”Så ud fra god revisorskik er der så udledt en masse regler, der i et vist omfang står i lovgivningen. 

Detaljerede revisionsstandarder og detaljerede etiske regler for revisorer, som alt sammen er et 

element af god revisorskik.”
202

 

”Det er klart, at i de senere år har specielt revisionsstandarderne haft en meget stor rolle i at 

udfylde begrebet god revisorskik, og jeg tror, at det vil være sådan i dag, at hvis det er, at der er et 

sådan specifikt krav i en dansk revisionsstandard, så tror jeg, det ville være rigtig svært for revisor 

at argumentere sig ud af, at man ikke har gjort det.”
203

   

Disse citater fremhæver, at RS'erne er nogle spilleregler og rekvisitter, der er udarbejdet af 

revisorstanden, og som skal følges for, at skuespillet kan blive en succes. Ved at følge disse 

retningslinjer og bruge de tilhørende rekvisitter legitimeres forestillingen hos tilskueren, og derved 

bliver der ikke stillet kritiske spørgsmål fra disse, hvilket også kommer til udtryk i nedenstående 

citat, der omhandler, hvordan regnskabsbruger fortolker begrebet god revisorskik. 

”… Og jeg tror også, at mange er fuldstændigt ligeglade. Mange vil bare sige, at I bare skal lave 

arbejdet ordentligt. Det er som, når du går til en mekaniker, så skal han bare lave bilen. Hvor svært 
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kan det være? Så jeg tror ikke, det er sådan noget folk tænker længe og inderligt over. Revisorerne 

skal bare lave tingene ordentligt.”
204

 

Dette betyder, at rekvisitterne både hjælper performerne og giver forestillingen legitimitet, men 

samtidig også skaber nogle rammer, som skuespillet skal bevæge sig inden for, for at det kan 

accepteres af tilskuerne. 

Det, som revisorstanden har valgt at bruge som strategi for at opretholde forestillingen om god 

revisorskik, er tilliden til standen, og at standen via deres kompetencer og professionalisme stadig 

kan varetage den funktion at forbedre og fastholde begrebet som et positivt aspekt i tilskuernes øjne. 

Selvom revisorstanden har valgt sin kommunikationsstrategi, som den har, er der ikke et helt frit 

valg. Der lægges begrænsninger i form af lovgivning, standarder og vejledninger, men disse er trods 

alt åbne for fortolkninger fra standens side, og dermed kan de vælge andre 

kommunikationsstrategier, som viser, at revisor har forstået og benytter sig af begrebet. Det er dog 

vigtigt, at revisorstanden hele tiden vurderer deres kommunikationsstrategi for den verden, som 

revisor befinder sig i, for den ændrer sig hele tiden, og revisor skal kunne følge med som følgende 

citat også fremhæver. 

”Det er jo sådan, at standarder jo ikke bliver lavet forud for den gode skik. Standarderne halter 

altså altid bagefter den gode skik, og det er en vigtig pointe at have med.”
205

  

Dette betyder, at den sociale situation ændrer sig over tid, og det er det, som skal håndteres af 

teamet i forberedelsesprocesserne i bagregionen, så de hele tiden er på forkant med udviklingen og 

dermed ikke taber deres position i samfundet samt i tilskuerens øjne. 

 

12.3.2.5 Store revisionsfirmaers revisionsmanualer 

 

Der findes også rekvisitter, som bliver udviklet af medlemmer af selve teamet, her tænker vi på de 

store
206

 revisorfirmaers revisionsmanualer, herunder checklister m.v. De er noget nær det tætteste, 

man kommer på selve revisors udførelse af en revision, og ofte er de store revisorfirmaers 

revisionsmanualer mere dynamiske end RS'erne.  

                                                 
204

 Kilde: s. 5 bilag 1 Interview Lars Kiertzner. 
205

 Kilde: s. 59 bilag 5 Interview Kim Klarskov Jeppesen. 
206

 Her snakker vi om BIG FOUR-firmaerne. 



Kandidatafhandling  God revisorskik 

Af: Thomas Bentzen og Louis Strøm  - Bag om skuespillet 

94 

 

De store revisorfirmaer er stærkt repræsenteret i IFAC, herunder IAASB
207

. Derfor er de store 

revisorfirmaers revisionsmanualer alt andet lige bedre eller vil hurtigere blive opdateret end de 

danske revisionsstandarder, som efter eventuelle ændringer også skal i høring blandt FSR's 

medlemmer og FRR. Endvidere er de største revisorfirmaer også repræsenteret i FSR, herunder i 

blandt andet REVU og RESU, hvorfor de også her er helt på forkant med udviklingen i ren dansk 

regi, men har samtidig rig mulighed for også at påvirke de omtalte nævn og foreninger. 

En af begrundelserne for at denne kandidatafhandlings forfattere mener, at de store revisorfirmaers 

revisionsmanualer er så vigtige for den gode revisorskik i Danmark, er blandt andet, fordi at de 

store revisorfirmaer simpelthen retter til, hvis de mener, at RS'erne skal fortolkes på en anden måde. 

De store revisorfirmaer gør ligeledes RS'erne mere håndgribelige, idet enhver RS bliver fortolket og 

omsat til en given handling, som skal afdække RS'ens indhold og formål. Derudover har de store 

revisorfirmaer også specialafdelinger, som hele tiden holder sig ajour med seneste 

domstolskendelser, revisornævnskendelser og afgivne responsa fra RESU. Disse domme, kendelser 

og fortolkningsbidrag bliver ligeledes inkorporeret i de store revisorfirmaers revisionsmanualer, 

såfremt de giver revisor en bedre forståelse af en given RS.  

 

Samlet set må vi konstatere, at de store revisorfirmaers revisionsmanualer er vigtige rekvisitter i 

henhold til den gode revisorskik i Danmark. De store revisorfirmaers revisionsmanualer er mere 

tidssvarende og dynamiske end minimumsvejledningerne, RS'erne, men de er samtidig indrettet til 

at kunne foretage de store revisioner i de største danske virksomheder. Dermed kan deres 

revisionsmanualer anvendes både for mindre og større virksomheder, dog med enkelte tilpasninger. 

Da de store revisorfirmaers revisionsmanualer blandt andet har de danske RS'ere som 

grundfundament, konkluderer vi, at de store revisorfirmaers revisionsmanualer er en meget 

væsentlig rekvisit i skuespillet. Dette skal ses i lyset af, at de fire store revisionsfirmaer har en stor 

indflydelse både markedsmæssigt, men også rent politisk. 
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12.3.2.6 Responsummer 

 

Responsummer er generelle af karakter og afgivet af de godkendte revisorer selv, hvorfor det derfor 

er ganske naturligt, at disse ikke har nogen dømmende magt. Responsummer er dog ikke helt uden 

nogen som helst retskildeværdi, idet domstole oftest hører revisorbranchen, hvad dennes opfattelse 

er af god revisorskik i nogle specifikke tilfælde
208

. I de fleste tilfælde vælger de civilretlige 

domstole at følge responsumudvalgenes responsummer
209

, selvom der ikke altid er sammenfald 

mellem de to organers funktioner. 

En af de største ulemper ved afgivne responsummer er hvorvidt disse rent tidsmæssigt vil være 

status quo. Dette vil især afhænge af virksomhedernes evolution og kompleksitet, som fx fusioner, 

opkøb, salg, nye lånetyper, nye investeringsinstrumenter, ledelsesstrukturer, erhvervsskandaler m.fl. 

Listen er næsten uendelig, hvorfor det er særdeles svært for den enkelte revisor at vide helt præcist 

hvilke responsummer der er forældede og hvilke som er vedvarende. Dette betyder, at 

responsummer i forbindelse med god revisorskik helt sikkert er rekvisitter, men hvor holdbare de er 

rent tidsmæssigt kan diskuteres. 

Fordelen ved de to revisorforeningers responsumudvalg er, at de på teamets vegne afgiver en 

udtalelse om, hvad de mener, god revisorskik er. Responsumudvalgene sætter en generel målestok i 

form af et givent responsum, som domstole, praktiserende revisorer og regnskabsbrugere kan 

forholde sig til og bruge som rekvisit.  

 

12.3.2.7 Domskendelser 

 

Domstolenes funktion kommer stort set kun i spil, når der er anlagt en sag. Hvad revisor gør i 

dagligdagen, har domstolene i princippet ingen indflydelse på. Det er først, når der er anlagt en sag, 

at domstolene kan statuere, at revisor enten har handlet rigtigt eller forkert eller sågar delvist rigtigt 

eller delvist forkert. Tidligere sager fra domstolskendelser vedrørende erstatningssager danner dog 

                                                 
208

 Jf. blandt andet vores interview, se bilag 2, hvor Lars Bo Langsted synes dette er ret normalt. Han begrunder med, at 

domstolene egentlig ikke er eksperter på flere områder, hvor det syntes naturligt at spørge branchen selv, hvad de mener 

er/var korrekt at gøre i givne tilfælde. Lars Bo Langsted sammenligner med indhentning af ekspertudsagn fra 

håndværkerbranchen, når en håndværker har lavet et stykke håndværk, som er endt med en disciplinærsag mod den 

udførende håndværker.   
209

 Kilde: s. 42 i FSR's Responsumudvalgs 75 års-jubilæumsskrift. 
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præcedens for mange andre lignende sager, og der er da heller ingen tvivl om, at revisorer og 

revisionsfirmaer retter deres revisionsmanualer m.v. til, såfremt der fx kommer en højesteretsdom, 

som eventuelt ville modsige indholdet i disse. 

Vi mener derved, at de gode gennemsnitsrevisorer følger domstolenes kendelser, hvilket betyder, at 

domme er en væsentlig rekvisit i skuespillet. 

  

12.3.2.8 Revisornævn  

 

Revisornævnet er i dag genopstået efter det blev nedlagt i forbindelse med revisorloven 2003, og 

skal også ses som en rekvisit, der giver forestillingen troværdighed i tilskuernes øjne. 

Revisornævnet har i dag samme funktion som de daværende disciplinærnævn, dvs., at 

revisornævnet behandler klager over statsautoriserede og registrerede revisorer. At revisornævnet 

nu er en del af E&S gør alt andet lige nævnet mere troværdigt, idet det førhen var to selvstændige 

disciplinærnævn under henholdsvis FSR og FRR. Det skal dog tilføjes, at der også dengang var 

repræsentanter for regnskabsbruger og en dommer. 

Til forskel fra FSR's bestyrelsesnedsatte RESU
210

, som udtaler sig generelt om en konkret situation, 

vil revisornævnets domsudmåling udelukkende være baseret på en konkret vurdering af, hvorvidt en 

given bundgrænse er overskredet.   

Revisornævnets kendelser sætter derved nogle hårfine grænser for, hvad der i konkrete tilfælde må 

anses for at være god revisorskik i Danmark og dermed en væsentlig rekvisit i skuespillet. 

I tilfælde med revisornævnet er der her en anormalitet i henhold til Goffmans teori. Revisornævnet 

er et offentligt nedsat udvalg under E&S. Revisornævnet dømmer revisorer, og det atypiske ligger i, 

at regnskabsbrugere er med i dette udvalg. Dermed krydser de den bevogtede adgangsvej i form af, 

at de både er tilskuere, men samtidig får indblik i backstage. 

 

  

                                                 
210

 Se afsnit 12.2.3. 
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12.3.2.9 FEE 

 

FEE (Fédération des Experts Comptables Européens) er den europæiske revisorforening, som FSR 

blandt andet er medlem af. FEE er ligesom FSR medlem af IFAC, men er ikke en 

standardudstedende organisation ligesom IFAC. FEE er i princippet et medlem af teamet, men fordi 

de er medlem af IFAC og ikke direkte har nogen bestemmende indflydelse i Danmark, er de ikke 

medtaget i teamet. 

FEE vil direkte påvirke revisors arbejdsfelt via guidelines, artikler og publikationer. Disse 

guidelines og artikler m.v. er ikke modstridende med nogle af IFAC's guidelines, men de er blot 

mere europæiske og er blandt andet med til at fylde de huller ud, som fx findes i de internationale 

revisionsstandarder
211

, og dermed kan disse også benyttes som rekvisitter i forestillingen. 

 

12.3.2.10 National lovgivning 

 

Et aspekt der er værd at diskutere i henhold til den danske lovgivning som rekvisit for forestillingen 

er, at vi har et aspekt, der både kan indgå som rekvisit i forestillingen, men også i høj grad er med til 

at sætte rammerne for forestillingen og selve manuskriptet til forestillingen. I henhold til at sætte 

rammerne for forestillingen skal dette ses i forhold til, at det er i selve revisorloven, at revisor 

prøver at udføre sit skuespil vedrørende god revisorskik over for tilskueren. Derfor sætter 

lovgivningen den ydre ramme for manuskriptet til forestillingen. 

Den danske lovgivning, som primært udøves af Folketinget, herunder Økonomi- & 

Erhvervsministeriet
212

 og E&S
213

, er stærkt påvirket af især EU, hvilket er sket i stadigt stigende 

takt i forbindelse med EF's ophør og oprettelsen af EU i 1993.  

                                                 
211

 Se afsnit 11.6, hvor vi kort var inde på nogle af revisionsstandardernes svagheder. For uddybning henvises til bilag 

6.  
212

 Revisor er ikke bundet af Økonomi- & Erhvervsministeriets vejledninger, medmindre disse antages at udfylde 

gældende praksis. Økonomi- & Erhvervsministeriet laver ikke love ligesom Folketinget, men de er en vigtig aktør mht. 

at udarbejde lovforslag.    
213

 Revisor er ikke bundet af E&S' vejledninger, medmindre disse antages at udfylde gældende praksis. E&S har ingen 

lovgivningsmæssige beføjelser i lighed med Økonomi- & Erhvervsministeriet, men E&S er med til at administrere 

Folketingets love efter disses fortolkning af lovene. E&S har fået særlig indflydelse i RL i blandt andet § 28, stk. 2, § 

37, stk. 3, § 38, § 39, § 49, stk. 5 og § 50, hvorfor E&S har fået forholdsvis store beføjelser.  
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Danmark har implementeret det 8. selskabsdirektiv i den danske lovgivning med den konsekvens, at 

der kom en ny udgave af revisorloven i 2008. Ændringer i form af både henstillinger og direktiver 

har alle medført ændringer i primært ÅRL, AL, APL
214

 og RL, og nye ændringer i 

selskabsdirektiver, eller helt nye, fra EU vil givetvis slå igennem på samme måde som de forrige 

EU-direktiver.  I Danmark er lovgivningsmagten ikke særligt udøvende mere, men i forbindelse 

med den seneste RL lavede vi dog nogle rene danske tilpasninger. Det kan ikke med sikkerhed 

siges, hvorvidt Danmark kan og vil lave flere af disse skærpelser, men den danske lovgivning er en 

helt klar rekvisit i skuespillet om god revisorskik og er med til at øge troværdigheden til 

forestillingen betragteligt. 

Tilskuerne til skuespillet kommer også med rekvisitter, som teamet skal bruge i skuespillet. Et 

eksempel udover lovgivningen, som beskrevet ovenfor, er E&S' vejledninger til revisorer, som dog 

ikke har nogen umiddelbar retskildeværdi. En af de vejledninger, som er udarbejdet af E&S og som 

revisorer gør brug af, er erklæringsvejledningen, der er udarbejdet på baggrund af 

erklæringsbekendtgørelsen. Ved brug af erklæringsvejledningen opnår revisorer forståelse for E&S' 

fortolkning og forståelse af erklæringsbekendtgørelsen, men da den er en vejledning, har den 

(dermed) ingen retskraft. Af andre vejledninger, som er udarbejdet af E&S, kan nævnes revision i 

en krisetid
215

, der ligeledes er en vejledning omkring nogle af de revisionsmæssige forhold, som 

revisor, efter E&S' opfattelse, bør fokusere på i krisetider. Der er ingen tvivl om, at såfremt revisor 

ikke følger disse anbefalinger, må man forvente, at revisor laver lignende handlinger for at 

kompensere for E&S' anbefalinger. E&S' revision i krisetider udstikker nemlig i sådanne tilfælde et 

vink med en vognstang om, hvad revisorer som minimum må være opmærksomme på i krisetider. 

Såfremt revisor ikke følger nogle af E&S' anbefalinger, og dermed rekvisitterne givet fra tilskueren, 

og heller ikke foretage lignende kompenserende handlinger, er der efter vores opfattelse ingen tvivl 

om, at pågældende revisor får svært ved at forsvare, at han/hun har handlet i overensstemmelse med 

god revisorskik. Dermed må disse rekvisitter fra lovgiver og E&S være væsentlige for selve 

skuespillet og den troværdighed, skuespillet skal have i tilskuernes øjne.  

 

  

                                                 
214

 Bliver for eftertiden slået sammen med AL og kommer til at hedde Selskabsloven.  
215

 http://www.eogs.dk/graphics/nyheder/Notat%20om%20udvalgte%20revisionsforhold%20i%20en%20krisetid.pdf 
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12.3.2.11 Revisortilsynet  

 

Revisortilsynet er med til at give forestillingen troværdighed og karakter. Dette betyder, at de 

undersøgelser, som revisortilsynet udarbejder, er rekvisitter i forestillingen, og selve tilsynet skal 

også ses som en rekvisit i skuespillet. 

Revisortilsynet er et udspring af RL's § 34, hvis opgave er at føre kvalitetssikringstilsyn med 

godkendte revisorer og revisionsfirmaer. Revisortilsynet fører, som anført, primært tilsyn med RL § 

1, stk. 2-opgaver og har den sanktionsoption, at tilsynet kan indbringe en revisor for 

revisornævnet
216

. 

Det er vores opfattelse, at revisortilsynet er med til at sikre en vis standard inden for både revisors 

faglighed og selve erklæringsafgivelsen. Hertil kommer, at revisortilsynets arbejdsfunktioner på sigt 

kan føre til ensartede måder, hvorpå revisorfirmaerne udfører deres kvalitetssikringsprocedurer, og 

dermed udgør en væsentlig rekvisit i forestillingen om god revisorskik.  

I tilfældet med revisortilsynet er der her en anormalitet i henhold til Goffmans teori. Revisortilsynet 

er et offentligt nedsat udvalg under E&S. De udarbejder retningslinjer for dem, som skal ud og 

udføre selve tilsynet. Mht. revisortilsynet foretages selve tilsynet af praktiserende revisorer, som 

derved får en dobbeltrolle. De krydser dermed den bevogtede adgangsvej, da de både er med 

backstage og efterfølgende skal agere som frontstage. 

 

12.3.2.12 Revisorkommissionen 

 

Vi vælger at se på revisorkommissionen som rekvisit, fordi den er med til at sikre teamets 

uddannelse og godkendelse af denne, samtidig med at revisorkommissionen er med til at udarbejde 

betænkninger, som direkte kan påvirke forestillingen/manuskriptet såfremt disse får indvirkning på 

fx RL. Revisorkommissionen er en vigtig rekvisit, fordi kommissionen i høj er med til at udpege 

skuespillerne, der er med i skuespillet. 

                                                 
216

 Se afsnit 12.3.2.8 
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Revisorkommissionen er et nedsat rådgivningsudvalg under E&S, hvor man også finder 

revisornævnet og revisortilsynet.  

Revisorkommissionens primære funktioner er, at bistå E&S med at administrere revisorloven samt 

at afholde eksamener for statsautoriserede og registrerede revisorer. 

Kommissionen har ved forespørgsel fra E&S udgivet især to vigtige betænkninger, som er: 

Revisorlovgivning - Uafhængighed og liberalisering 

Revisorlovgivning - I internationalt perspektiv 

Disse to betænkninger blev afgivet i forbindelse med ændringerne til revisorloven af henholdsvis 

2003 og 2008. Mht. sidstnævnte ændring af revisorloven 2008, så blev revisorkommissionen bedt 

om at udarbejde sidstnævnte betænkning, hvori kommissionen blev bedt om at udarbejde udkast til 

en ny revisorlov med lovbemærkninger. Derudover vil revisorkommissionen også påvirke god 

revisorskik gennem især den mundtlige eksamen, hvor de emner, eksaminationerne berører, 

afspejler revisorfagets fortsatte udvikling generelt
217

.  

I tilfælde med revisorkommissionen er der her en anormalitet i henhold til Goffmans teori. I 

revisorkommissionen er der praktiserende revisorer til stede, som sidder og udarbejder 

betænkninger til brug for senere lovgivning. De har lidt på samme måde samme dilemma som både 

revisortilsynet og revisornævnet.   

 

12.4 De modstridende roller 

 

Der vil altid eksistere asymmetrisk information mellem selvet og dets tilskuere, og dette vil aldrig 

blive anderledes, idet det ikke ville være muligt at informere om alt, der foregår i revisorstanden. 

Dog vil tilskueren til forestillingen altid forsøge at teste, om de ting, som revisorprofessionen ytrer, 

nu også er korrekte, eller om det er noget, de prøver at bilde tilskueren ind for at fastholde deres 

rolle i samfundet. Et eksempel på en modstridende rolle er, når E&S ved deres stikprøvevise kontrol 

af udvalgte regnskaber kontrollerer, om revisor har overholdt god revisorskik i forbindelse med 

revisionen af regnskaber. 
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 Kilde: Revisorlovgivning med kommentarer af Aksel Runge Johansen, Lars Bo Langsted og Niels Anker Ring. 
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Den måde, som teamet har valgt at kommunikere begrebet god revisorskik på, er ved at fremtræde 

som meget professionelle i deres adfærd og kommunikation med omverdenen. Revisorstanden har 

et højt uddannelsesniveau og stiller høje krav til selve uddannelsen samt efteruddannelse af 

medlemmerne af teamet. Ved at have disse store krav til uddannelse og kurser får standen skabt 

troværdighed og tillid til det, standen leverer til samfundet og dermed tilskueren. Derudover sørger 

standen for hele tiden at være på højde med de internationale retningslinjer i forbindelse med 

begrebet og arbejde på at få disse integreret i udførslen af arbejdet med god revisorskik i Danmark. 

Revisorstanden havde desuden gennemført et meget større arbejde med at få et internt 

kontrolapparat op at køre og idømme sanktioner til de medlemmer af teamet, der ikke overholdt de 

aftalte spilleregler med hensyn til at følge standarder, vejledninger og responsummer m.v. der skal 

sikre en fortsat positiv indstilling til begrebet god revisorskik fra tilskuerens side og derved 

indirekte standens berettigelse i samfundet.  

Revisorstanden kommunikerer også ud til tilskueren, at begrebet skaber en fælles vidensdatabase 

samt forståelse af begrebet i selve standen og det tilfører en form for fællesskab i branchen, at man 

har begrebet. Dette kan også udledes af følgende citat fra Kim Klareskov Jeppesen: 

”..Noget der kunne indikere, at der var en fælles vidensbase! Altså at man havde et eller andet 

tilfælles, og det er der måske også i et eller andet omfang, men det er nu altså stadigvæk meget 

forskelligt, hvad de render og laver, så jeg tror også, det har en funktion der til at holde sammen på 

branchen på en eller anden måde. Så det ikke flækker i 3-4 dele, der render hver sin vej.”
218

 

I forbindelse med de modstridende roller er det her, performeren kan komme til at afsløre eller tabe 

forestillingen ved at afsløre hemmeligheder. I forbindelse med begrebet god revisorskik er der 

mange hemmeligheder, der kan beskrives, hvor nogle af dem kan ødelægge forestillingen og andre 

indirekte kan være med til at øge troværdigheden om begrebet god revisorskik. Vi vil herunder 

inddele mulige hemmeligheder i henhold til Goffmans teori, som vi er kommet frem til i forbindelse 

med vores interviews, den historiske gennemgang og litterære beskrivelse af begrebet god 

revisorskik. Da interviews er personlige, er det selvfølgelig respondentens holdning, der skinner 

igennem i besvarelsen af spørgsmålene, men det er samtidig respondenter, der via deres daglige 

arbejdsgang har tætte relationer med revisorstanden eller revisorstandens arbejde og 

arbejdsopgaver. Derfor mener vi, at deres synspunkter/holdninger er meget aktuelle og brugbare i 

forbindelse med afdækning af hemmeligheder vedrørende begrebet god revisorskik. 

                                                 
218

 Kilde: s. 69 bilag 5 Interview Kim Klarskov Jeppesen. 
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12.4.1 Sorte hemmeligheder 

 

Sorte hemmeligheder er dem, som ikke må afsløres for tilskueren, for så falder hele forestillingen 

sammen, hvilket illustreres glimrende ved følgende citat. 

”… Begrebet god revisorskik kan kun blive ødelagt, hvis revisor mister sin betydning. Altså hvis 

man om fem år siger god revisorskik, og folk er ved at dø af grin, så duer det jo ikke. Man kan sige, 

hvor mange store erhvervsskandaler man kan holde til? Det er et godt spørgsmål. Begrebets 

troværdighed afhænger selvfølgelig af revisorprofessionens troværdighed. Hvis revisor er noget, du 

griner af ligesom brugtvognsforhandleren eller noget andet, så falder god revisorskik også som et 

seriøst begreb, og så falder den samfundsmæssige nytte af revisionsfunktionen væk. Hvis god 

revisorskik ikke kan sige,s uden at folk dør af grin, så mister rollen sin betydning. Det er klart, at 

sådan noget som erhvervsskandaler har en ret stærk effekt på det. Det er helt klart.”
219

 

Dette citat indikerer, at hvis det kommer frem, at revisor i forbindelse med sin revision havde 

opdaget noget ulovligt eller andet strafbart, der kunne have forhindret en stor erhvervsskandale, er 

det en sort hemmelighed, der ikke må komme ud, for det vil ødelægge forestillingen om den gode 

revisorskik.  

Som nævnt tidligere er danske erhvervsskandaler en af de faktorer, som påvirker den nationale 

lovgivning. I nyere tid kom den hidtidig største danske erhvervsskandale, Nordisk Fjer, som 

efterfølgende gav store efterdønninger i den nationale lovgivning. Allerede året efter, 1992, indførte 

man nye bestemmelser i revisorloven med blandt andet et disciplinærsystem. Fra 1993 bliver 

erhvervsskandalernes indmarch mod dansk lovregulering noget begrænset, idet EF bliver til EU. 

Herefter får de danske lovgivere travlt med at implementere de nye selskabsdirektiver, som kommer 

til i større og større grad. Det er faktisk mest af alt de internationale, især de amerikanske 

erhvervsskandaler, som virkelig giver lovgivningsmagten i EU noget at tænke over. 

End ikke i helt ny dansk tid, hvor IT Factory-sagen kører, er der tegn på ny revisorregulering. Under 

disse forudsætninger mener vi bestemt, at danske erhvervsskandaler har sin lidt triste berettigelse i 

dannelsesprocessen af god revisorskik, dog kun indirekte. Danske erhvervsskandaler rykker ikke 
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 Kilde: s. 7-8 bilag 1 Interview Lars Kiertzner. 
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selv ved begrebet god revisorskik, men de kan være med til at ødelægge forestillingen, såfremt 

disse medfører enten danske lovreguleringer, EU-lovreguleringer eller ændringer af de danske 

RS'ere
220

. Som følge af disse vil der ske ændringer af manuskriptet, og standen har dermed tabt 

masken, med hvilken de kan behandle og udfylde begrebet god revisorskik.  

Internationale erhvervsskandaler har gennem historien vist, at lovgivere har været nødsaget til at 

reagere. Internationale erhvervsskandaler påvirker mange af de faktorer, som vi har opstillet i figur 

6 under afsnit 10.     

Dog skal der være tale om skandaler af meget stor karakter og at skandaler, som har haft denne 

indflydelse, kan nævnes Enron fra USA. Denne skandale medførte, at Arthur Andersen som 

revisionsfirma måtte lukke, og at hele standen i USA fik nogle nye og meget mere detailregulerede 

arbejdsredskaber. Dette havde i forbindelse med vores analyse betydet, at begrebet god revisorskik i 

henhold til den danske opfattelse var ødelagt, og at revisor havde fået nogle helt andre 

arbejdsbetingelser, samt at deres indflydelse på, hvordan arbejdet skulle udføres, var blevet flyttet 

over til et statsligt organ, og dermed var forestillingen tabt, da tilskueren havde mistet sin tillid til 

manuskriptet. 

Et andet eksempel på en sort hemmelighed, der tidligere er kommet frem i forestillingen om god 

revisorskik, ser vi i nedenstående citat. 

”Der skete faktisk rigtigt meget efter Nordisk Fjer. Man fik ændret både revisorloven og 

aktieselskabsloven. Man fik forbud imod, at direktøren var bestyrelsesformand og den slags ting. I 

revisorloven kom der også en masse ændringer. Man fik pligt til at rette henvendelse til 

fratrædende revisor. Det var en af de ting, der kom efter Nordisk Fjer, fordi man kunne se, at det 

var uhensigtsmæssigt. Det var altså et eksempel på, at lovgiver gik ind og sagde, at det kan godt 

være, at vi har haft den gode skik i mange år, men på det her område har det altså ikke virket. I har 

åbenbart ikke kunne finde ud af, at det er hensigtsmæssigt, at I taler sammen. At tiltrædende revisor 

skal tale med den fratrædende og høre, hvorfor den fratrædende egentlig fratræder.”
221

 

Dette er et tydeligt eksempel på, at revisorstanden tabte forestillingen, og tilskuer mistede tilliden til 

forestillingen og gik ind og ændrede på præmisserne for fremtidige forestillinger vedrørende god 

revisorskik. Dette er samtidig et knæk i revisors troværdighed hos tilskueren, og dette viser, at 
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 Se afsnit 12.3.2.4. Dog skal det tilføjes, at såfremt danske RS'ere ændres, vil det formentlig ske gennem IFAC's 

udvalg IAASB, som sandsynligvis ikke ændrer deres ISA'ere på baggrund af en enkeltstående dansk erhvervsskandale. 
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 Kilde: s. 63 bilag 5 Interview Kim Klarskov Jeppesen. 
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tilskueren på det aktuelle punkt ikke anså revisor for at opretholde sin rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant og derved opfylde begrebet god revisorskik. Det er situationer som denne 

revisorstanden prøver at forhindre ved at fremføre skuespillet med så få forstyrrende elementer som 

muligt og derved opretholde den balance, der hersker på nuværende tidspunkt, hvor det stadig i høj 

grad er standen selv, der udfylder begrebet i henhold til udstukne rammer fra tilskuerens side. 

Et andet aspekt, der kan ses som en sort hemmelighed, er det forhold, at branchen internt ikke kan 

blive enige om begrebet, som illustreres meget godt med følgende citat. 

”Man kan godt få lov at leve som branche, selvom den ene revisor populært sagt sviner den anden 

revisor til, men jo flere gange man har sager, hvor man har en kollega, der gerne vil føre sig frem i 

pressen og siger, at en kollega har overtrådt god revisorskik, jo større risiko er der for, at man som 

branche simpelthen må af med det begreb. Nu må vi bare over til at sige, at det er der slet ikke 

noget der hedder. Så alt for mange gange hvor kloge kollegaer kommer ud og mener sig berettiget 

til at udtale at en anden dygtig kollega har overtrådt god revisorskik, det giver problemer og det 

kan ødelægge begrebet.”
222

 

Her har vi et citat, der i sin enkelthed beskriver, hvordan teamet kan ødelægge begrebet ved at der 

er individer i forestillingen, der bryder ud af deres roller og opfører deres egen forestilling. Dette 

medfører så, at tilskueren ikke kan finde ud af, hvilken forestilling der egentlig opføres, og hvem 

der er instruktør af forestillingen. En individuel strategi, som der beskrives her, må ikke ske, og ved 

gentagne episoder taber man forestillingen og derved begrebet. 

 

12.4.2 De frie hemmeligheder 

 

En fri hemmelighed i henhold til begrebet god revisorskik kunne være kendelser fra revisortilsynet 

og revisornævnet. Dette er kendelser, der er tilgængelige for tilskuerne ved søgen, og dermed kan 

disse kendelser være med til at forme skuespillet. Det, at revisorstanden har disse sanktioner fra 

tilsynet og nævnet, er med til at øge troværdigheden til selve forestillingen, fordi det viser, at 

revisorstanden er kritisk i sin bedømmelse af medlemmer af teamet, der ikke følger manuskriptet. I 

disse kendelser sørger revisorstanden yderligere for at øge troværdigheden, fordi de tillader, at der 
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er tilskuere med i bedømmelsen af sagen, og dermed får tilskueren lov til at komme backstage i de 

aktuelle sager. Dette giver skuespillet en meget høj troværdighed i tilskuerens øjne. 

Afsløring af erhvervsskandaler i mindre skala kan være en fri hemmelighed, da de kan findes ved 

søgen. En fri hemmelighed i forbindelse med mindre erhvervsskandaler kan i nogles øjne ses som 

en sort hemmelighed, og kan i andres øjne være en hemmelighed, der vil styrke forestillingen. Et 

eksempel på dette kunne være et mindre revisionsfirma har fejlet i deres revision af en lokal bank, 

hvilket har medført, at en masse lokale borgere har tabt penge via deres aktiekøb. Dette kommer 

frem, og derved er en sort hemmelighed for det mindre lokale revisionsfirma sluppet ud, da de kun 

opererer i det aktuelle geografiske område med dette områdes kunder. Lokalpressen skriver herefter 

om revisionen, der er foretaget af firmaet, som værende i strid med god revisorskik. Dette betyder, 

at det mindre lokale revisionsfirma er presset på eksistensen, for tilliden til dem er væk i 

lokalområdet. Men det, der er en sort hemmelighed for det lokale revisionsfirma, kan nu bruges som 

en fri hemmelighed for revisorstanden. Selve revisorstanden kan nu bruge denne sag i forbindelse 

med at kommunikere ud til tilskueren, at det er på grund af manglende overholdelse af 

revisorstandens vejledninger og arbejdsredskaber, at denne mindre revisor har fejlet sin revision.  

Her bruger revisorstanden eksemplet for at styrke tilskuerens billede af forestillingen og dermed 

revisorstanden, og de kommer med antydninger om, at det er revisorstandens egen interne kontrol, 

der har været med til at afsløre den dårlige revision og rådgivning. Dette er et tydeligt eksempel på, 

hvordan hemmeligheder kan være forskellige, da det kommer an på, i hvilket team man befinder sig 

i. Det ovenstående eksempel bekræftes også af det nedenstående citat, hvor Peter Gath taler om at 

erhvervsskandaler og deres betydning for begrebet. 

”Sådanne hændelser, synes jeg egentlig ikke, er med til at svække værdien af begrebet, måske 

snarere tværtimod.”
223

 

En anden fri hemmelighed i forbindelse med god revisorskik kommer frem i dette citat. 

”.. Det er jo to forskellige verdener, og det er jo sådan, at branchen er ved at fragmentere og har 

været det i mange år i virkeligheden, og måske allerede er fragmenteret. Så kan man sige, at så har 

man mange gange brug for sådanne mere eller mindre symbolske ting, der kan holde sammen på 

det. Det kan være en titel, for eksempel at man er statsautoriseret revisor. Det gør, at de føler, at de 
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har en masse til fælles med hinanden, selvom de overhovedet ikke har det. Men det kan også være, 

at man har sådan en eller anden fællesvidensbase”
224

 

Dette citat giver udtryk for, at der i teamet, som er meget stort, når vi taler om god revisorskik, er 

nogle, der henholder sig til begrebet, for det giver dem en eller anden slags anerkendelse i 

samfundet. Dette betyder at begrebet, der ikke altid er håndgribeligt, bliver en slags fælles ting der 

er med til at forbinde teamet og dermed revisionsstanden. Dette kan lade sig gøre, da begrebet er så 

flygtigt og dermed ikke særligt definerbart, at alle i revisorstanden kan tale med og have en 

holdning om begrebet. Dette synspunkt kommer Peter Gath også indirekte med i følgende citat. 

”Det er vigtigt, når man har med et sådant et begreb at gøre, at det ikke altid er noget, man lige 

kan sætte to streger under. Altså, at det netop som begreb er noget, der rummer en eller anden vis 

form for fleksibilitet.”
225

 

En anden fri hemmelighed, som man som tilskuer kan få af standen, beskrives meget godt med 

følgende citat. 

”..et stykke af vejen tror jeg, at offentligheden nogle gange har nogle større forventninger til, hvad 

revisorer går og gør. Derfor tror jeg også, at hvis man spørger dem, så vil det sikkert være deres 

umiddelbare vurdering, at de tror vi går og laver noget mere.”
226

 

Dette citat viser bare, at tilskueren i mange tilfælde har en meget begrænset viden om, hvad revisor 

egentlig går og laver, og i samme omfang vil de selvfølgelig også have et meget lille kendskab til 

god revisorskik. Afsløringer af revisors egentlige arbejdsopgaver vil ikke ødelægge forestillingen, 

for de vil, hvis rigtigt forklaret, kunne begrundes i de krav, der stilles fra tilskueren om effektivitet 

og fornøden omhu m.v. Det kan kun ødelægge forestillingen, hvis revisor ikke overholder de 

retningslinjer, som er udstukket som spilleregler, og dér vil en sådan en hemmelighed kunne blive 

sort. 

Dette betyder, at frie hemmeligheder er gratis at afsløre over for tilskueren, og nogle gange faktisk 

kan være en gevinst, der øger troværdigheden af forestillingen. Der vil jo altid være 

hemmeligheder, der slipper ud, og den primære tilskuer til stykket har også ofte brug for disse 

hemmeligheder for at legitimere deres egen forestilling over for deres tilskuer. 
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Frie hemmeligheder kan også være med til at mindske troværdigheden af forestillingen og derved 

gøre det sværere for tilskuer bare at godtage skuespillet. Frie hemmeligheder er, som ordet antyder, 

hemmeligheder man som tilskuer selv kan finde ved søgen eller forespørgsler. En fri hemmelighed, 

som ikke er i forestillingens bedste interesse, kan udledes af følgende citat, hvor respondenten også 

giver lidt udtryk for sin foragt. 

”Nej, der hvor jeg mente, at man ikke kan have to kasketter på som revisor, det er, at man ikke kan 

have et professionelt virke, hvor man den ene dag er professionel seriøs rådgiver og offentlighedens 

tillidsrepræsentant og den anden dag, også i forretningslivet, har en useriøs adfærd. Men der er 

nogen, som med deres professionelle adfærd skader branchen uden for de situationer, hvor de ikke 

afgiver erklæringer gennem den i øvrigt professionelle adfærd.”
227

 

Det, der kommer frem her, er, at tilskueren ofte kan finde hemmeligheder om revisor og deres virke 

i hverdagen, og hvis denne så ikke lever op til de anerkendte spilleregler på et vist marked, skader 

personen revisorstanden. Et eksempel vi her kan nævne er statsautoriseret revisor Sten Bryde, der 

har været meget i medierne og med megen negativ omtale. Dette kan for andre revisorer være en 

torn i øjet, for revisorstanden lever normalt af troværdighed, og dette kan Sten Bryde have været 

med til at nedbryde. Dette er kun et postulat fra vores side, men ikke desto mindre kan dette 

eksemplificere den fri hemmelighed. På sigt og med tilstrækkelige gentagelser kan sådanne frie 

hemmeligheder gå hen og ændre karakter til at blive en sort.  

 

12.4.3 De interne hemmeligheder 

 

De interne hemmeligheder, der kan være i forestillingen om god revisorskik, er følgende citat et 

tydeligt eksempel på. 

”Man kan jo også se, at den gode skik, i form af standarder, bliver brugt i konkurrencemæssigt 

henseende. Dem, som sidder og udvikler på det, prøver selvfølgelig at lave noget, der passer deres 

egne interesser, og som kan fremme deres eget firma og den måde, de gør tingene på. Så bliver det 
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et konkurrenceparameter, og det er jo ikke ligesom det, der var tankegangen bag ved det. Så på den 

måde kan man jo sige, det er til nytte for nogen i hvert fald og til skade for andre.”
228

 

Dette citat omhandler en intern strategi fra en del af teamet om, hvordan de vil prøve at forme god 

revisorskik i den retning, som de synes er den rigtige, og samtidig få dækket deres firmas brand ved 

at kunne påføre at, det var dem, der udtænkte den specifikke metode, standard eller vejledning. De 

interne hemmeligheder er kendetegnet ved, at ikke alle i teamet får dem at vide for at sikre, at de 

ikke kommer frem i skuespillet. Her kan man se, at det er de store firmaer, der gør tingene på deres 

måde og derved hemmeligholder oplysningerne for de andre medlemmer af teamet. De fastholder 

disse hemmeligheder for ikke at skabe splid i teamet og for at sikre sig, at hemmelighederne ikke 

kommer frem i forestillingen. Hvis disse hemmeligheder kom frem, ville der være splid i teamet, og 

dette kan betyde, at dem, der ikke var betroet hemmelighederne, efterfølgende vælger ikke at følge 

manuskriptet, og derved kan forestillingen være i fare.  

 

12.4.4 Betroede hemmeligheder 

 

De interne og betroede hemmeligheder minder lidt om hinanden. Forskellen er den, at ved afsløring 

af de betroede hemmeligheder vil man vide, hvem der har afsløret hemmeligheden, for den er kun 

betroet ganske få. En af disse hemmeligheder kunne udledes af følgende citat. 

”Noget, der kan ødelægge begrebet, er måske i det omfang, at det i for høj grad bliver tydeligt for 

alle, at bestemte revisionsfirmaer eller store revisionsfirmaer bruger det her i konkurrencemæssig 

øjemed, hvor man prøver at lave en god skik, som er umulig for de små at revidere.”
229

 

Dette citat viser, at hvis en af de betroede bag en sådan strategi fik afsløret hensigten med denne 

gennem deres performance, så ville dette skabe splid i teamet. Yderligere formoder vi, at det kun er 

kendt af få i et underteam til teamet, hvorfor en sådan afsløring af en sådan strategi kan have 

dybtrækkende konsekvenser for forestillingen. Denne hemmelighed kunne også være en potentiel 

sort hemmelighed, for dette kunne skabe så meget intern splid i selve teamet, at forestillingen ville 

blive tabt på gulvet. Dette skal ses i lyset af, at der så vil være fraktioner i teamet, der modarbejder 
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hinanden og dermed taber forestillingen karakter, og tilskuerne kan i yderste konsekvens bryde ind i 

forestillingen og ændre rammerne for forestillingen. 

 

12.4.5 De strategiske hemmeligheder 

 

I forbindelse med strategiske hemmeligheder er der hemmeligheder inden for revisorstanden, man 

ikke vil afsløre for tilskueren, for at denne ikke skal vide, at han/hun bliver ledt i en bestemt retning. 

I forbindelse med god revisorskik kunne en sådan hemmelighed tages ud fra dette citat. 

”Et eksempel på det kunne være, at vi her for nogle år siden fjernede revisionspligten for de helt 

små selskaber, hvor blandt andet SKAT var ude og sige, at det var de faktisk kede af, fordi deres 

opfattelse var, at når klienterne havde haft revisor til at bistå sig, så var deres selvangivelser og 

regnskaber m.v. meget rigtigere, end hvis de selv havde forsøgt sig … Og når det kommer fra SKAT 

synes jeg egentlig, det var værd at notere.”
230

 

Det kunne være en strategisk hemmelighed fra teamets side at få så mange positive tilkendegivelser, 

ligesom ovenstående fra SKAT, fra andre interessenter af god revisorskik såsom offentlige 

myndigheder, banker og foreninger, idet flere positive tilkendegivelser er med til at få tilskueren til 

at føle sig presset til at indføre denne igen. Branchen ville have denne interesse for at sikre sig et 

større kundegrundlag, og samtidig ville det have en enorm økonomisk betydning for standen i 

forbindelse med indtjening. Dette kan revisorstanden dog ikke kommunikere ud, så de skal have 

budskabet frem på en anden måde og med mere acceptable begrundelser over for lovgiver. Disse vil 

SKAT samt banker m.v. kunne fremføre for revisorstanden ligesom eksemplet med SKAT. Her 

kunne revisorstanden samtidig sikre, at god revisorskik blev brugt i alle virksomheder og på den 

måde var et ”kendt” begreb for alle. 

Hemmeligheder der helst ikke må fremkomme i forestillingen og hemmeligheder, der allerede er 

fremkommet i forestillingen er vigtige aspekter i forbindelse med skuespillets troværdighed overfor 

skuespilleren. Nogle af hemmelighederne styrker forestillingen mens andre direkte ødelægger den. 

Det er disse hemmeligheder, som instruktøren og teamet skal være bekendte med og kunne agere 

efter, hvis en af disse kommer frem under fremførslen. Skuespillerne skal kunne håndtere at agere 
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igennem stykket ved hjælp af manuskriptet og de rekvisitter, der er i forbindelse med skuespillet, og 

på den måde kunne håndtere pludseligt opstået ændringer; Ved hjælp fra teamet og rekvisitterne 

skal tilskueren ikke kunne se overraskelsen for performeren, hvis der sker uforudsete hændelser i 

stykket. Tværtimod skal performeren være så dygtig, at denne kan fastholde tilskueren i 

forestillingen. 

 

12.5 Kommunikation af indtrykkene 

 

Kommunikation af god revisorskik foregår på mange måder. Den hovedsagelige kommunikation af, 

hvordan standen forholder sig til begrebet god revisorskik og håndteringen af dette, foregår via de 

standarder og vejledninger, der bliver udgivet, hvilket også kan ses i dette citat. 

”Efter min bedste overbevisning er standarder og vejledninger skrevet af professionelle, som 

allerede havde defineret, hvad den gode skik var. Så fik man den gode skik skrevet ind i en 

standard, og så boksede man lidt om, hvordan det skulle formuleres. Pludselig lå det på tryk, og så 

var det ikke til at diskutere mere. Nu var den gode revisionsskik efterhånden velbeskrevet i 

vejledninger.”
231

 

Det er lidt en selvfølge, at revisorstanden i de mange forhold, der vedrører god revisorskik henviser 

tilskueren til de udarbejdede standarder, eftersom branchen i høj grad er selvregulerende i henhold 

til begrebet, og kun når lovgiver er direkte imod en afgørelse, træder disse ind med egentlig 

detailregulering. Disse standarder og vejledninger er også de værktøjer og rekvisitter, som 

revisorstanden benytter sig af i forestillingen. 

Eftersom vi i afhandlingen bearbejder et begreb, som ikke er særligt håndgribeligt, som vi også er 

kommet frem til i første del af afhandlingen, bliver man fra standens side nødt til at kommunikere 

begrebet ud igennem afgørelser taget af foreningen om god revisorskik. Afgørelser som disse bliver 

foretaget af blandt andet responsumudvalgene og revisornævnet. De går ind i sager og træffer 

afgørelser om konkrete sager og holdninger og kommunikerer disse ud til tilskuerne. Det er også i 

mange af disse tilfælde, at der afsløres hemmeligheder for tilskuerne, der skal bruge disse for at 

legitimere deres forestilling. I deres kommunikation fra responsumudvalgene og revisornævnet 
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formår standen at gøre forestillingen troværdig og acceptabel for tilskuerne. Dette gør de ved i 

yderste konsekvens at ekskludere medlemmer, der ikke følger de standarder, der er for branchen og 

i andre tilfælde at give bødestraf og bemærkninger til fornyet kontrol af revisorfirmaet, som er 

offentligt tilgængelige. 

En anden måde som standen kommunikerer god revisorskik igennem, er via uddannelsen som 

revisor. Alle i befolkningen ved, hvor svært det er at blive statsautoriseret revisor, og dette medfører 

en slags respekt om dem, der når at komme igennem nåleøjet. Det nedenstående citat er meget 

sigende omkring netop denne synsvinkel. 

”Statsautoriseret revisor bliver man kun, hvis man har været ansat i et statsautoriseret 

revisionsfirma. Hvis man har haft ansættelse hos professionelle, så er jeg tilbage til at sige, at det 

her er noget vi som stand har udviklet og præget os selv med igennem generationer. Så man læser 

sig ikke til god revisionsskik eller revisorskik. Man oplever god revisorskik i ens uddannelse og i 

ens miljø også.”
232

 

Med dette citat kan vi tydeligt se, at standen i høj grad igennem det professionelle miljø og den 

lange uddannelse bliver skolet i god revisorskik igennem hele revisortiden. Dette betyder også, at 

man som revisor på en måde bliver èt med masken om den gode revisorskik, hvilket vi også 

tidligere har nævnt i vores eksempel med hvordan man tager masken på som elev, men til sidst er 

masken groet fast på revisoren. Samtidigt skal revisorstanden også sørge for at holde sine høje 

kvalitetskrav til uddannelsen som statsautoriseret revisor, for det er lige præcis den høje kvalitet og 

det færreste som består, som skaber troværdigheden og tilliden til standen. Alle ved jo, at man ikke 

bare bliver statsautoriseret revisor. Derfor er det et vigtigt middel i kommunikationen af god 

revisorskik at kunne gøre brug af sin underskrift som statsautoriseret revisor. Denne underskrift står 

som et kvalitetsstempel på det, som revisor har afgivet erklæring om.  

Standen prøver også som helhed at blive bedre til at kommunikere, for kun igennem 

kommunikation opnår revisorstanden en forståelse i samfundet, som vi kan udlede af følgende 

citater. 

”Jeg tror dels, at det er den almindelige samfundsudvikling, hvor alle skal være mere åbne over for 

hinanden, men jeg tror måske også, at de skandaler, der så har været, også har gjort, at vi har fået 
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et spark bagi. Vi bliver nødt til at blive bedre til at forklare omverdenen, hvad det er vi gør, og hvad 

det er vi bidrager med.”
233

 

”I forbindelse med Stein Bagger-sagen, hvor Jesper Koefoed fra KPMG var i fjernsynet, hvilket 

han gjorde vældig godt, synes jeg det var utroligt dejligt at se en revisor, en rigtig revisor af kød og 

blod, som stiller sig op i fjernsynet i den bedste sendetid og forsøger at forklare, hvad det er revisor 

kan og ikke kan.”
234

 

Og i dette citat: 

”Nu tror jeg, man får en kommunikationsafdeling i FSR, som måske kan forbedre på det der, men 

det er vanskeligt, og generelt kan man sige lousy, syntes jeg. De er meget dårlige til at 

kommunikere, synes jeg.”
235

 

Disse citater viser, at standen er i gang med at prøve at kommunikere, men at standen i høj grad 

stadig er præget af at være meget lukket. Dog kan man ud fra citaterne se, at standen er ved at åbne 

op og på den måde er mere åben i sin kommunikation med omverdenen. Dermed skabes en bedre 

forståelse for begrebet god revisorskik, og hvilken nytte det bidrager med til samfundet. De skal 

være bedre til at kommunikere begrebet og dets brugbarhed ud til tilskuerne. Revisorstanden skal 

være meget bedre til at kommunikere, hvad det er, de bidrager med, og hvad deres job egentlig er, 

for det er der stadig nogle, som ikke rigtigt forstår eller ved. Kun ved at standen åbner sig og skaber 

dialog med interessenterne på et niveau, hvor interessenten føler, han får værdifuld feedback, 

skabes der en forståelse for revisorstanden og deres forsøg på at fremføre skuespillet omkring god 

revisorskik. 

 

12.6 Styring af kommunikationen 

 

Hvorvidt en forestilling og en kommunikation, som er præsenteret ovenfor, har haft succes, er op til 

tilskueren at afgøre og ingen andre. I dette tilfælde har revisorstanden valgt lovgivere, domstolene 

og E&S som primære tilskuere. Det er tilskueren, som er i interaktionsmode, og som alene kan 

afgøre det. Som vi er kommet ind på i de ovenstående afsnit, er det lykkes standen at påvise, at de 
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følger de retningslinjer, som er udstukket af tilskueren, og at de som helhed følger disse rammer og 

derved sikrer sig i forhold til tilskueren. Revisorstanden har påvist, at de på mange måder sikrer 

begrebet, ikke blot ved at følge de rammer og retningslinjer, som er udstukket fra lovgiver, men 

også samtidigt ved at opretholde et højt niveau inden for uddannelsen af revisorer og deres skoling i 

skuespillet er de med til at give skuespillet legitimitet. Revisorstanden har en meget høj grad af 

faglighed og er anerkendt i alle kredse for at være ekstrem dygtige til at varetage den funktion, som 

de er sat i verden for, hvilket kan læses af følgende citat. 

”… det kan man se på de tillidsundersøgelser, der bliver udført. Jo tættere du er på revisor, jo 

højere tillid har du faktisk til revisor.”
236

 

Revisorstanden har påvist via deres kommunikation gennem hele linjen, at de har forstået begrebet 

og bruger det i deres virke. De udgiver standarder og vejledninger, som bliver gennemgået og 

ratificeret af foreningerne. De sørger for, at unge spirende revisorer, der kommer ind i 

revisorstanden har en forståelse af og bliver sat ind i arbejdet med begrebet igennem den lange 

uddannelse, og derved hjælper de med at gøre masken til en integreret del af de unge revisorer, og 

sørger for, at de unge bliver velinstrueret i manuskriptet for forestillingen. Dermed kommer det 

også ofte frem, hvad begrebet betyder for revisorstanden, hvilket udtrykkes meget godt i følgende 

citater. 

”… og på den måde kan man sige, at det skaber en retlig standard, som man bruger som revisor og 

til at sanktionere revisor, hvis revisor overtræder reglerne. På den måde synes jeg, det skaber nytte 

at have et eller andet samlet begreb, som overordnet samler de mest overordnede retningslinjer for, 

hvordan revisor skal agere.”
237

 

Dette kan også ses i nedenstående: 

”Så på den måde kan man sige, at begrebet er ikke til umiddelbar gavn og praktisk nytte for nogen, 

men det er egentlig meget godt at have som samlebetegnelse.”
238

 

Og det kommer igen frem i disse to: 

”Men jeg tror man bliver nødt til at have det som paraplybegreb, det har man altid, tror jeg.”
239
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 Kilde: s. 4 bilag 1 Interview Lars Kiertzner. 
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 Kilde: s. 3 bilag 1 Interview Lars Kiertzner. 
238

 Kilde: s. 17 bilag 2 Interview Lars Bo Langsted. 
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”Når du spørger, om det skaber nytte, så vil jeg sige ja. Det skaber nytte på den måde, at det er 

med til at give en faglig norm, som vi alle sammen bevæger os i og som både for brugere og giver 

udstikker de rammer, der gør, at vi ved, hvilke spilleregler der er gældende for den opgave, som 

revisor opfylder. Så jeg mener, at det giver nytte at have et begreb for alt det, som ikke er 

beskrevet.”
240

 

Disse citater viser meget godt, at begrebet er svært og skal ses meget overordnet som et 

paraplybegreb og et begreb der er en slags samlebegreb for revisorstanden. På den måde skal det 

arbejdes ind i alle de redskaber og aspekter, som revisor arbejder med. Dette er revisor lykkedes 

med at kommunikere internt i standen, men om de har det eksternt, er kun op til tilskueren at 

bedømme.  

I forbindelse med kommunikation har standen meget at forbedre. Dette skal ses i lyset af, at der er 

viden og informationer tilgængelige overalt nu. Vi har internet, som alle kan komme på hele døgnet, 

og dette medie har været med til, at historierne går hurtigere rundt blandt tilskuerne, og dermed 

skabes der et stort informationsbehov hos disse. Dette betyder, at revisorstanden som helhed skal 

blive meget bedre til at kommunikere, hvad de kan, og hvad de bidrager med. Gør de ikke dette 

tilfredsstillende, ender det med, at tilskueren ikke har andet valg end at gå ind og ændre 

præmisserne for skuespillet ved en eventuel detailregulering i stedet for de nuværende betingelser, 

som revisorstanden arbejder under. På informationssiden har revisorstanden meget at leve op til, 

men de er kommet i gang med tiltag, der skal forbedre dette aspekt, og de er allerede begyndt at 

udtale sig i den offentlige debat om, hvad revisor kan og ikke kan. 

I forbindelse med kommunikationen er det meget vigtigt, at standen tager højde for den interne 

konkurrence, der hersker blandt teamet, da de ellers risikerer, at ødelægge hele forestillingen og på 

den måde spænde ben for sig selv. Revisorstanden må ikke tillade, at forestillingen om den gode 

revisorskik bliver et konkurrenceelement, der i sidste ende vil ødelægge begrebet. Der er flere af 

respondenterne, der nævner dette aspekt, og dermed er det jo i realiteten allerede kendt. Dette er til 

en vis grænse også okay, fordi det bevirker at begrebet bliver fornyet hele tiden og dermed er 

brugbart. Der er en meget tynd linje mellem konkurrence og det at forbedre begrebet. Konkurrence 

kan ødelægge begrebet eller i hvert fald udvande det. Dette skal ses i lyset af, at tilskuerens 

fortolkninger ikke er ligegyldige og spiller en bestemt rolle for, hvordan god revisorskik skal 
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opfattes. Det er ikke sikkert, at lovgiver og E&S synes, at det er en god ide, at god revisorskik 

bliver brugt som konkurrenceelement, der i sidste ende enten udelukker nogle eller skaber så meget 

tvivl om begrebet, at det mister sin nytte. 

Alt i alt kan det konstateres, at revisorstanden er lykkedes med sin kommunikation af god 

revisorskik og ikke har indikeret tilstedeværelsen af diverse hemmeligheder, der kunne ødelægge 

forestillingen. Revisorstanden er lykkedes med sin impression management over for det udvalgte 

publikum, herunder sin sponsor, for disse har ikke været inde og ændre spillereglerne væsentligt. 
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13. Konklusion 

 

Ser man på begrebet god revisorskik er det tydeligt, at det er blevet præget af den historiske 

udvikling i revisorbranchen og verden generelt. Begrebet er igennem tiden blevet støbt og formet af 

de sociale processer i henhold til de samfundsmæssige udviklinger og trends. Dette ses tydeligt i 

selve begrebet, idet det første gang bliver nævnt i den fællesnordiske aktieselskabslovs 

forarbejdninger. 

Begrebet bliver også påvirket af de trends, der historisk er opstået. Dette anskueliggøres med 

eksemplet, hvor man gik fra fuldstændig revision til stikprøvevis gennemgang af 

regnskabsmaterialet samt den kritik, som der har været af revisionsfirmaernes uensartede revisioner. 

De sociale processer, som var gældende her var, at selve revisorstanden var uenige om 

fremgangsmåden, men de yngre revisorer fik overbevidst resten af teamet om, at det var det mest 

hensigtsmæssige.    

Den danske revisorstand er nu i højere grad blevet påvirket af internationale sociale processor og af 

de internationale erhvervsskandaler, som har været med til at forme rammebetingelserne for 

begrebet. IFAC, som er en international revisororganisation, har især betydning for den måde, 

hvorpå danske revisorer skal udføre deres revision, idet IFAC er ophavsmændene bag de 

internationale revisionsstandarder, som er væsentlige rekvisitter hos danske revisorer. IFAC har 

således været med til at danne rammebetingelserne for den begrebsdannende proces i Danmark. 

Store internationale erhvervsskandaler påvirker i høj grad begrebet, idet at lovgivere efterfølgende 

går ind og ændrer revisors præmisser for udførelsen af revisioner. Dette illustreres ved eksemplet i 

USA omkring indførelsen af SOX, hvor staten gik ind og lavede detailregulering.   

Både de sociale processer og den begrebsdannende proces har bevirket, at god revisorskik forstås 

ved den adfærd, som gode, omhyggelige, velorienterede, fornuftige, fagligt kompetente, venlige, 

ansvarlige og kyndige gennemsnitsrevisorer ville udvise i den samme situation. God revisorskik er 

én retlig standard, hvor man fra lovgivers side har ønsket en fastlagt standardiseret praksis inden for 

udførelsen af revision. Forståelsen af begrebet kan være mange, idet kommunikationen af begrebet 

indgår i forskellige sammenhænge, men der er retligt og fagligt kun tale om én. God revisorskik er 

en samlebetegnelse, som kan anvendes på revisors arbejdsopgaver omfattet af revisorloven. 
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De sociale processer både historisk og i dag har betydning for, hvordan vi konkret udfører den gode 

revisorskik. Udførelsen af god revisorskik består af tre interaktionsprocesser, som er 

revisionsstandarder, guidelines og overholdelse af lovgivning og andre gode skikke, og tre 

interaktionsfaktorer, som er responsummer og revisornævns- og domstolskendelser. Omtalte 

udførelsesbetingelser gør ikke begrebet mindre uhåndgribeligt, idet der meget hurtigt kan 

forekomme tidsmæssige forstyrrelser bl.a. i form af revisorstandens beskrivelse af den bagudrettede 

revisoradfærd og responsummernes tidsmæssige gyldighed.   

I forbindelse med vores analyse vi er kommet frem til, at begrebet i henhold til E. Goffmans 

interaktionsanalyse, er, at revisorstanden, for at opretholde deres berettigelse og placering i 

samfundet som offentlighedens tillidsrepræsentant, skal overbevise tilskueren om, at de kan 

varetage begrebet god revisorskik. Dette gøres ved hele tiden at sørge for, at tilskueren får fremført 

en tilfredsstillende forestilling. Tilskuerne til forestillingen har vi i afhandlingen fundet frem til er 

politikkerne, domstolene og E&S. 

Vi kan konkludere, at den danske revisorstand er det overordnede team sammen med nogle 

internationale aktører. Vi har i dette team yderligere kunnet identificere teamet i fire underteams, 

som er FSR, FRR, responsumudvalgene og IFAC. Igennem kanaliseres de fleste sociale processer 

mht. revision, der dog er overvåget af tilskueren. Vi har desuden konstateret ved disse teams, at 

(disse) underteams i teamet også har deres egne underteams. Derved kan vi hele tiden nedbryde 

teamet og på den måde se på forskellige fællesnævnere eller strategier, som disse underteams vil 

have fremført i skuespillet.  

Udfordringen i henhold til de ovennævnte underteams er, at de skal overholde de rammebetingelser, 

som er udstukket fra de overliggende team, der ikke må ødelægge forestillingen med deres 

særinteresser, såsom at fremhæve en vis forening, et bestemt revisionsfirma eller en arbejdsmetode. 

Dette betyder, at alle underteams skal kende sin rolle i skuespillet og sørge for ikke at komme til at 

optræde ude af karakter. Dette er dog vanskeligt med så mange interesser og strategier, der ønskes 

fremført i skuespillet fra de enkelte teams.  

For revisorstanden, som skabes via de sociale processor, og som de kommunikerer ud til tilskueren, 

bidrager begrebet med at skabe en fælles vidensdatabase og forståelse af begrebet i revisorstanden. 

Den fælles vidensdatabase bliver blandt andet skabt via de forskellige rekvisitter såsom 

revisionsstandarder m.v., mens man opnår fællesforståelsen inde i revisorstanden via responsummer 
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samt intern kommunikation fra foreningerne til medlemmerne.  Begrebet kan derfor også ses som et 

overordnet paraplybegreb. 

Derudover har vi gennem analysen konstateret, at begrebet anvendes for at holde sammen på 

revisorstanden, så den ikke flækker i flere dele.  

I forbindelse med kommunikation af begrebet er det meget vigtigt, at revisorstanden tager højde for 

de interne strategier omkring den konkurrence, der hersker blandt teamet. Revisorstanden må ikke 

tillade, at forestillingen om den gode revisorskik bliver et konkurrenceelement, der i sidste ende vil 

ødelægge begrebet. Dette belyses blandt andet i form af, at de store revisionsfirmaer allerede er i 

gang med at eliminere de mindre revisorer med deres interne strategi om, hvad de mener, god 

revisorskik er. Dette gør de både ved deres vidensressourcer, deres økonomiske indflydelse samt 

deres politiske indflydelse. Derved kan det konkluderes, at det især er de store revisionsfirmaer, 

som bestemmer indholdet af begrebet god revisorskik, og derved anvender dette som et 

konkurrencebegreb.   

En strategi, som revisorstanden også benytter sig af, er troværdighed. Troværdighed til revisor 

skabes gennem høje etiske krav, høje uddannelseskrav samt revisors væremåde udadtil som grå og 

kedelig. Det er i analysen konstateret, at revisor har et godt omdømme, ry og altid agerer korrekt i 

samfundet. Dette hænger fint i tråd med, at revisorer gennem deres lange uddannelse bliver et med 

den maske, som revisorbranchen ønsker. Dermed opnår revisor indirekte, at god revisorskik bliver 

et positivt ladet begreb, idet begrebet kobles sammen med den troværdige revisor. Revisor kan 

anvende begrebet over for en klient i en samtale, hvor revisor er i tvivl om noget. Revisor kan i 

sådanne tilfælde anvende begrebet over for klienten, idet klienten stoler på revisor.    

Vi har analyseret os frem til, at god revisorskik er et diffust, uhåndgribeligt og tidsmæssigt 

forstyrret begreb. Lovgivere har ikke den nødvendige ekspertise og har derved overladt udfyldelse 

af begrebet god revisorskik til revisorstanden. God revisorskik bliver i høj grad påvirket af de store 

aktører, som også er dem, som fylder mest i teamet, og bruger begrebet i konkurrencemæssige 

henseender. 

Revisorstanden som helhed skaber via de sociale processor et begreb, der virker som en fælles 

vidensdatabase samt et samlende begreb for standen.   
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14. Perspektivering 

 

Svagheden ved god revisorskik er, at det principielt først kan udledes endeligt, når skaden er sket.  

Der er i revisionslitteraturen
241

 beskrevet nogle udmærkede eksempler på, at god advokatskik
242

 

antageligvis er et bagklogskabens begreb, idet begrebet først endeligt fastlægges efter en 

domstolskendelse. I tråd med god skik-begreberne er der udledt følgende citat fra Jørgen Hansen:  

Grundlaget findes i nævnsmedlemmernes hjernekasser på det tidspunkt, hvor en nævnskendelses indhold besluttes… 

nævnet (er) bragt i en rolle, som biernes i Peter Plys, hvor Plysbjørn beklager, at det er svært at vide, hvad bierne 

tænker. En sådan mangel på viden om, hvad bierne tænker, er et vilkår for livet i skoven, men den er uacceptabel, når 

den gælder en domsmyndighed for en stand
243

.  

Der citeres efterfølgende: 

Dette forhold, at den straffende myndighed i et vist omfang selv fastlægger, hvad der er strafbart, er af Jørgen Hansen 

lidt polemisk blevet sammenlignet med, at Advokatrådet over for advokatstandens medlemmer har en kompetence, som 

gælder for standretter under revolutioner i fremmede lande. Ud fra den principielle betragtning kan dette ikke 

afvise
244

s.   

Det er ingen hemmelighed, at responsumudvalgene, revisornævnet og domstolene altid har 

bagklogskabens briller på i en given sag. Sådan er det jo i de fleste sager. For et begreb som god 

revisorskik og i det hele taget andre gode skikke, er det jo sådan, at man med bagklogskabens 

briller, altid er sikker på at ramme de revisorer m.v., man har lyst at ramme, og som man mener 

skader branchen. Som vi tidligere har været inde på, er responsumudvalgenes responsummer af 

meget afgørende betydning i fx en domstolssag og i det hele taget vedrørende fastlæggelsen af 

begrebet. Vi refererer igen til dette udvalg, idet man skal tænke på, at i dette udvalg sidder nogle 

mennesker med nogle subjektive holdninger til, hvad de hver især mener er rigtigt og forkert. Det er 

selvfølgelig nogle specifikt udvalgte og kompetente personer, som ikke må være partiske eller have 

nogen afhængighed over for anklagede i en given sag. Spørgsmålet er blot: Kan man overhovedet 

nogensinde være uafhængig? Vores svar er 100 % nej, idet man altid direkte eller indirekte er 

afhængig af enten sin virksomheds holdninger eller interesser eller af ens egne. Derimod kan man 
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 God revisorskik kan i den anledning anvendes helt synonymt med god advokatskik. Citatet er endvidere hentet fra 

revisionslitteraturen.  
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godt have nogle til at sidde i responsumudvalgene, som er rigtige gode til at sætte sig ind i folks 

handlinger i givne situationer, men 100 % uafhængighed er efter vores vurdering praktisk umuligt. 

En anden problemstilling i responsumudvalgenes behandlinger er, at behandlingstiden for enkelte 

sager oftest varer længere tid. De som behandler sagen har den ene dag en given holdning, mens de 

anden og tredje dag sagtens kunne forestille sig, at de skifter holdning. Vi og de er trods alt kun 

mennesker, hvorfor Jørgen Hansens udtalelser om, at god advokatskik omkring 

nævnsmedlemmernes hjernekasser matcher utroligt godt med denne betragtning.         

Der er jo åbenbare fordele og ulemper for branchen ved god skik-begreber, men tilsyneladende ser 

det ud til, at det må afføde flere fordele end ulemper, siden branchen stadig har indfundet sig med 

det. Den indlysende fordel er for de professionelle og seriøse revisorer, at de kan eliminere de 

useriøse og skadelige revisorer, mens ulempen er, at selv de seriøse revisorers arbejde vil blive sat 

mere under lup, som følge af de stadigt strengere krav, som de selv er med til at sætte. Efter vores 

vurdering er de eneste, som får en ideel gevinstmaksimering, lovgiverne, som med gode skikke kan 

læne sig trygt tilbage ved at udlicitere revisorlovgivningen, og når skaden er sket, tager man 

bagklogskabens briller på. 

Det faktum, at lovgivere konstant er bagud på point, hvad angår fastlæggelsen af god revisorskik er 

måske en af grundene til, at begrebet stadig lever i bedste velgående i dag. Spørgsmålet, som 

tilsyneladende trænger sig på, er, hvad der vil ske, hvis nu der bliver foretaget flere kontroller af 

revisorer, end der gør i dag? Tillige hvis disse kontroller bliver uanmeldte? Uanfægtet at der kan 

drages tvivl om vores postulat, vil vi være tilbøjelige til at tro, at såfremt der vil være flere 

uanmeldte tilsyn med revisorernes arbejde, vil dette alt andet lige betyde, at branchen vil søge hen 

imod detailregulering. 

Det kunne være spændende at lave en undersøgelse omkring allerede udførte revisioner for 

herigennem at vurdere om god revisorskik konkret er overholdt i disse udvalgte stikprøver. Det er 

dog utopi at tænke, at revisionsfirmaerne vil udlevere konkret kundemateriale, som kan både 

udstille revisionsfirmaet samt den ansvarlige revisor.  

I forlængelse af vores kandidatafhandling kunne det være oplagt at granske IT Factory-sagen 

nærmere. Revisorerne påpeger, at god revisorskik er overholdt, mens kurator og bankerne er af 

anden mening. Da det er en erstatningssag, er det i sidste ende op til domstolene at afgøre, hvorvidt 
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god revisorskik er overholdt eller ej. Sagens udfald er dog ikke endeligt afgjort, men den ville være 

et oplagt emne som led i en efterfølger til denne kandidatafhandling.  
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