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Forord 

Nærværende afhandling er udarbejdet som afslutning på Cand.merc.aud.-studiet, ved 

Copenhagen Business School. 

 

København, d. 25. juli 2011 

 

Christina Leder 
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Executive summary  
The purpose of this thesis is to study and examine the range of in which auditors 

experience corporate psychopaths among clients, and if this, given the potential risk 

related to fraud, is taken into account when the audit is planned and performed. 

In order to study and examine the above, the thesis initially seeks to incorporate the 

behavioral characteristics of a psychopath, as well as a description of the most 

common types of corporate psychopaths. In that context, one of the most used 

methods on a global level to identify a psychopath (the PCL-R: Psychopathy 

Checklist-Revised), is accounted for.  

The recent number of corporate scandals has raised the question about the principal 

characters being psychopaths, as well as a possible connection between psychopathic 

leaders and fraud. Based on this, the thesis describes two distinguished Danish 

corporate scandals, and discusses whether the key figures in those scandals can be 

characterized as psychopaths. 

The thesis' empiricism has been achieved through a conducted survey among 

auditors. The surveys main focus is on auditors experiences with corporate 

psychopaths, and their influence on the audit - hereby the possible connection to 

fraudulent conduct and embezzlement.  

The conducted survey reveals that leaders with psychopathic behaviors are a 

common phenomenon, due to the fact that most of the auditors have experienced one 

or more of these deviant behaviors during their career. But in spite of this, as well as 

the numerous assumptions about a correlation between fraud and psychopathic 

behavior, the conducted survey shows no immediate connection.  

The conducted survey also indicates that a management assessment is an important 

and regular part of the audit.  In general, the assessment includes an evaluation of the 

credibility and integrity of the management, but aspects as the willingness to take a 

risk as well as the overall behavior is also taken into consideration.  However, these 

assessments are often carried out very cursorily, and with a general approach towards 

fraud risks and not directly towards deviant behavior among the management.  
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As the auditors do not hold a degree within psychology, a thorough assessment of the 

management is considered an exceedingly difficult assignment. In addition to this, 

the use of detailed checklists regarding managerial behavior is relatively confined, 

given that the auditor's assessments mainly are based on common sense as well as a 

gut feeling.  

 

Based on the analysis and findings, the thesis' overall conclusion is that corporate 

psychopaths are a common phenomenon, but that the behavior not necessarily 

increases the risk of fraud. Furthermore it can be concluded, that the auditors to a 

certain extent, evaluates the management behavior as part of their risk assessment 

and the audit in general, however not by detailed audit procedures.      
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1 Indledning 

Alle virksomheder er potentielt sårbare overfor besvigelser. Svagheder i systemer, 

procedurer og kontroller kan opstå over tid og forblive uopdagede i årevis, og 

risikoen for at alvorlige fejl opstår eller at virksomheden bliver udsat for besvigelser, 

øges hermed betydeligt. Siden de større erhvervsskandaler i starten af 2000'erne har 

der været stort fokus på dette fra ledelsens og revisors side, og nye standarder og 

regelsæt er blevet etableret som følge heraf. Men hvad med de menneskelige 

svagheder i virksomheden - svagheder i form af ledere med manglende samvittighed, 

manglende empati og med et altoverskyggende fokus på egen vinding? Er der også 

sket et øget fokus på herpå, og er det noget revisor tager højde for i forbindelse med 

revisionen af en virksomhed?  

"Han er en super-intelligent mand med psykopatiske egenskaber". Dette udtalte 

Asger Jensby i december 2008 om den tidligere adm. direktør for IT Factory, Stein 

Bagger, efter afsløringen af den konstruerede leasing-karrusel der tømte IT Factory 

for store beløb.  

Hvorvidt Asger Jensby har ret i sine udtalelser har jeg ikke kompetencerne til at 

vurdere, men alt tyder på at bevidste ulovlige handlinger blev begået af en mand 

uden skyggen af samvittighed, der samtidig havde evnerne til at manipulere og 

charmere sine omgivelser.  Men hvad er det helt præcist der kendetegner en 

psykopat, og hvor ofte støder man på disse i erhvervslivet? Undersøgelser viser, at op 

i mod 4 % af alle mænd og 1 % af alle kvinder er psykopater - sådanne tilfælde 

antages at være overrepræsenteret på ledelsesplan i erhvervslivet, hvorfor andelen 

højst sandsynligt vil være langt større her. 

Interessen for nærværende emne er primært skabt via mit arbejde som revisor, med 

daglig gang i en specialafdeling med fokus på besvigelser. I den forbindelse opleves 

ofte besvigelser begået på ledelsesniveau af personer uden den mindste form for 

samvittighed eller ansvarsfølelse over for andre end sig selv. Her er det muligt, at 

mindre justeringer af revisors handlinger og en mere dybdegående revision af 
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ledelsen og i særdeleshed dennes adfærd, eventuelt ville kunne hjælpe med at 

forebygge besvigelser og dermed få alarmklokkerne til at ringe inden skaden for 

alvor er sket. 

Jeg ønsker i denne afhandling at se nærmere på revisors oplevelse af psykopater i 

erhvervslivet; herunder om der tages højde for sådanne tilfælde i forbindelse med 

planlægning og udførelse af revisionen. 

1.1 Problemformulering 

Ovenstående afsnit danner udgangspunkt for afhandlingens hovedproblemstilling:  

 

• I hvilket omfang oplever revisor personer med psykopatiske træk blandt 

revisionskunderne, og tages der højde for dette i forbindelse med revisionen? 

 

Spørgsmålet besvares med udgangspunkt i nedenstående: 

• Hvad kendetegner en psykopat? 

• Hvor udbredte er psykopater i dansk erhvervsliv? 

• Er der sammenhæng mellem begåede besvigelser og psykopati? 

• Hvilke handlinger foretager revisor i relation til dette og tages der herunder 

stilling til ledelsens måde at agere på?  
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1.2 Afgrænsninger og forudsætninger 
For at koncentrere nærværende afhandling om problemstillingen, er der foretaget en 

række afgrænsninger. Afgrænsningerne er foretaget med henblik på det relevante, 

men også ud fra begrænsningen i afhandlingens omfang.  

 

Som følge af den valgte problemstilling, vil afhandlingen ikke give en detaljeret 

gennemgang af hvad der kræves før at betegnelsen "psykopat" kan anvendes, men 

derimod kort beskrive hvilke karakteristika der kendetegner psykopaten. Der vil her 

fokuseres på den type af psykopat der på mange måder forekommer succesfuld set 

med samfundets øjne, og ikke på voldelige kriminelle psykopater (mordere, 

voldtægtsforbrydere o. lign,). 

 

Afhandlingen behandler ikke de forskellige typer af besvigelser.  

Besvigelser behandles derimod kun i relation til ledelsesrevision, og ud fra revisors 

erfaring omkring besvigelser begået af personer med psykopatisk adfærd. 

Afhandlingen vil således ikke inddrage øvrige årsager og incitamenter til at begå 

besvigelser.  

 

I afhandlingen vil resultaterne af internationale undersøgelser inddrages, idet 

informationer og materiale vedrørende danske forhold er særdeles begrænset. 

Derudover vil resultaterne af egne spørgeskemaundersøgelser samt heraf afledte 

interviews med statsautoriserede revisorer blive inddraget med henblik på at kunne 

vurdere om der er tale om et reelt problem, og i givet fald hvorvidt identifikationen 

af psykopater i virksomhedernes ledelse har haft konsekvenser for måden hvorpå 

revisionen gribes an. Enkelte faser i revisionen vil i den forbindelse blive omtalt, 

men en nærmere forklaring på hvad disse faser indebærer, behandles ikke i 

afhandlingen.   

 

Afhandlingen forudsætter ikke et indgående kendskab til revisors arbejde, men da 

afhandlingen primært henvender sig til personer i revisionsbranchen og det øvrige 
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erhvervsliv, må det antages, at der er et vist kendskab til rammerne for dette. Jeg 

forudsætter således, at læseren har passende viden på CMA-niveau indenfor 

revisions- og selskabsområdet. 

1.3 Struktur 
På baggrund af problemformuleringen, har jeg valgt at bygge opgaven op jf. 

nedenstående figur: 

FIGUR 1: AFHANDLINGENS OPBYGNING 

 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Afhandlingens første to kapitler beskriver problemstillingen og hvorledes denne skal 

afdækkes. Ligeledes redegøres der for de rammer som afhandlingen bevæger sig 

indenfor, og hvorledes konklusionen fremkommer. 

 

Kapitel 3 har til formål at give læseren indsigt i de karakteristika og den adfærd der 

kendetegner en psykopat. Endvidere vil der kort redegøres for omfanget af 

psykopater, samt den metode der hyppigst anvendes på verdensplan til at identificere 

disse. 

 

Kapitel 4 giver et nærmere indblik i nyere tids danske erhvervsskandaler.  

I den forbindelse belyses det bl.a. om der ses en sammenhæng mellem begåede 

besvigelser og psykopatiske ledere. 

 

Adspurgte revisorers erfaringer med psykopater på ledelsesposter hos kunderne, 

inddrages i kapitel 5. Der er opnået kendskab til disse erfaringer gennem 

spørgeskemaundersøgelser og heraf afledte interviews med statsautoriserede 

revisorer i en række danske revisionsfirmaer. 
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Revisors arbejdshandlinger i relation til vurdering af ledelsen, gennemgås i kapitel 6. 

På baggrund af input fra adspurgte revisorer, redegøres der for de overvejelser og 

handlinger som revisor foretager vedrørende ledelsen i forbindelse med revisionen af 

en virksomhed.  

 

I kapitel 7 opsummeres de delkonklusioner der er udarbejdet undervejs, og en 

overordnet konklusion på problemformuleringen vil fremkomme. Endvidere vil de 

enkelte underspørgsmål til problemformuleringen blive besvaret.  

Konklusionen vil ydermere omfatte relevante perspektiver i forhold til emnet, som 

afhandlingen på grund af afgrænsninger eller det relativt begrænsede omfang, ikke 

har fundet plads til at behandle. 
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2 Metodebeskrivelse 

FIGUR 2: AFHANDLINGENS OPBYGNING 

Indledning og 
metode-

beskrivelse 
(kap. 1+2)

Psykopatens 
kendetegn

(kap. 3)

Besvigelser og 
psykopati 

(kap. 4)

Adspurgte 
revisorers 
erfaringer 

(kap. 5)

Revisors 
arbejds-

handlinger på 
området 
(kap. 6)

Konklusion og 
perspektivering 

(kap. 7)

 
Kilde: egen tilvirkning 
 

I dette kapitel belyses afhandlingens undersøgelsesdesign, herunder den 

fremgangsmåde jeg har valgt at benytte ved indsamling, analyse samt vurdering af 

data og øvrig empiri. 

 

Det er min vurdering, at den anvendte metode samt det anvendte materiale er 

tilstrækkeligt til at afdække afhandlingens problemstillinger. Det er ligeledes min 

vurdering, at såfremt andre personer skulle udarbejde en tilsvarende undersøgelse 

ved brug af de samme metoder inden for en overskuelig fremtid, at resultatet 

overordnet ville forblive det samme.  

2.1 Undersøgelsesdesign 
Afhandlingens problemformulering er primært søgt besvaret ud fra en beskrivende 

og eksplorativ tilgang, med udgangspunkt i teori, litteratur, artikler og internationale 

undersøgelser på området, samt egne empiriske observationer i form af 

spørgeskemaer til statsautoriserede revisorer, samt heraf afledte interviews. 

Denne tilgang er efter min vurdering et naturligt følge af problemformuleringen, idet 

afhandlingen har til formål at analysere og diskutere omfanget af psykopater i 

erhvervslivet, og hvordan revisor tager stilling til og behandler det faktum at der kan 

sidde en psykopat på en væsentlig post hos virksomheden, hvilket kan øge risikoen 

for besvigelser.   
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2.2 Dataindsamling 

2.2.1 Undersøgelsesproces 

Mit oprindelige design for afhandlingens empiri var baseret på en større 

spørgeskemaundersøgelse rettet mod samtlige statsautoriserede revisorer i Danmark. 

I den forbindelse valgte jeg at henvende mig til FSR1, med henblik på at få kontakt 

til foreningens medlemmer der udgøres af 94 % af de beskikkede revisorer2

Jeg forestillede mig at der ville være opbakning og interesse for problemstillingen, 

men måtte desværre se i øjnene at min tilgang ikke var en mulighed, da FSR af 

princip ikke udleverer oplysninger om foreningens medlemmer til studerende. 

.  

Konsekvensen heraf blev, at jeg i stedet har taget direkte kontakt til en lang række 

revisionsfirmaer og statsautoriserede revisorer rundt om i landet, med henblik på at 

få tilladelse til at fremsende mit spørgeskema. Dette er til en vis grad lykkedes.  

Ændringen af afhandlingens empiriske fokus betyder, at den kvantitative værdi af 

afhandlingen bliver mindre end oprindeligt tiltænkt, idet antallet af besvarelser er 

færre end ønsket, hvilket har medført et mindre datagrundlag at analysere. 

Formålet med afhandlingen synes dog stadig opfyldt, da jeg har opnået et kendskab 

til en stor del af de danske statsautoriserede revisorers erfaringer på området. 

2.2.2 Datavaliditet og -reliabilitet 

Datas validitet er et udtryk for, hvorvidt den anvendte empiri er relevant i forhold til 

den problemstilling der undersøges såvel som den teori der tages udgangspunkt i. 

Datas reliabilitet er et udtryk for, hvor sikkert og præcist det indsamlede data er 

(Andersen, 2005). 

Jeg har gennem opgaveprocessen forholdt mig til disse begreber, og har således 

sikret en neutral og objektiv tilgang til løsning af problemstillingen.   

                                                      
1 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 
2 www.fsr.dk 
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2.2.3 Primære data 

For at besvare afhandlingens problemformulering, har jeg integreret et surveystudie, 

bestående af en spørgeskemaundersøgelse samt heraf afledte interviews.  

Et surveystudie er et statistisk studie der er karakteriseret ved at det undersøgte er et 

øjebliksbillede af et eller flere fænomener. I surveystudiet indgår typisk store 

populationer, og relativt få variabler bliver undersøgt for hver enhed (Andersen, 

2005). 

Jeg har udarbejdet spørgeskemaet ud fra de problemstillinger jeg har identificeret ved 

gennemgang af teori og sekundær data - teori skal i denne sammenhæng opfattes 

meget rummeligt; som al eksisterende viden inden for det område afhandlingen 

arbejder med (Andersen, 2005).  

På baggrund heraf, er det min vurdering at den indhentede data er relevant i forhold 

til problemstillingen. 

Spørgeskemaer og heraf afledte interviews 

For at sikre reliabiliteten i spørgeskemaet, er dette udarbejdet med så neutralt 

formulerede spørgsmål som muligt. 

Spørgeskemaet har været drøftet med min vejleder, og har været fremsendt til 

testpersoner for at sikre, at spørgsmålene var forståelige og at det anslåede 

tidsforbrug var realistisk. 

Spørgeskemaundersøgelsen er praktisk udført som en internetbaseret undersøgelse 

via hjemmesiden www.surveymonkey.com, og det anvendte spørgeskema er 

vedhæftet afhandlingen som bilag 2. 

Fordelen ved at anvende en standardiseret spørgeskemaundersøgelse er generelt, at 

der kan indhentes kvantitative data, der er angivet under ens forudsætninger, som 

følge af at svarkategorierne er foruddefinerede. Ulempen er tilsvarende, at spørgsmål 

og svar i et stort omfang er fastlåste, hvilket kan gøre det vanskeligt at komme i 

dybden.  

http://www.surveymonkey.com/�
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Det udarbejdede spørgeskema benytter sig primært af kvantitative data, hvor den 

talmæssige karakter gør at svarene kan formidles i diagrammer, tabeller o. lign. 

Enkelte spørgsmål i spørgeskemaet er dog kvalitative, hvorfor svarene på disse er 

behandlet anderledes.  

Ved brug af internetbaserede spørgeskemaer er udsendelse, indsamling og analyse 

forholdsvis let tilgængelig, men samtidig kan der forekomme en lavere svarprocent 

end ved brug af mere traditionelle spørgeskemaundersøgelser, som eksempelvis 

telefoninterview eller ved direkte kontakt.  

På baggrund af de modtagne besvarelser af spørgeskemaerne, er der efterfølgende 

indhentet kvalitative data i form af delvis strukturerede interviews med to 

statsautoriserede revisorer. Interviewenes formål var at få en dybere indsigt i revisors 

erfaringer vedrørende sammenhængen mellem begåede besvigelser og psykopatiske 

karaktertræk hos den person der havde begået handlingen.  

2.2.4 Sekundære data 

I afhandlingen benyttes sekundære data i form af eksisterende internationale 

undersøgelser på området, som jeg har fundet relevante for afhandlingens 

undersøgelsesfelt (bygger på primære data). 

 

De sekundære data er desuden indhentet fra forskningslitteratur, relevante bøger, 

artikler, internettet m.v., men udgøres også af den viden og erfaring jeg selv er i 

besiddelse af som følge af mine 9 år i revisionsbranchen. 
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2.3 Litteratur- og kildekritik 
I dette afsnit vil jeg kort forholde mig kritisk til de gennem afhandlingen anvendte 

kilder samt teori. Hvor det findes relevant at uddybe denne kritisk, er det foretaget 

løbende gennem afhandlingen.  

 

Den anvendte viden er som beskrevet ovenfor, hentet fra primære og sekundære 

kilder. 

 

For primære data kan især værdien af spørgeskemaerne og interviewene være 

påvirket af om der er stillet de rigtige spørgsmål, og hvad respondenten/informanten 

ønsker at svare på, samt dennes troværdighed. Man kan ikke uden videre antage at de 

givne svar er gyldige og korrekte, idet respondenten/informanten kan repræsentere en 

bestemt synsvinkel eller holdning og derfor muligvis bevidst har valgt at tilbageholde 

konkret viden. Respondentens/informantens svar og udsagn må derfor bero på min 

vurdering og fortolkning heraf.  

 

De indsamlede sekundære data er ikke udtømmende, men udvælgelsen er sket 

kritisk, og jeg vurderer generelt at informationerne fra disse kilder er valide. 

En del af den litteratur som afhandlingen bygger på, er skrevet af internationale 

psykiatere, forskere og andre med relevant viden og uddannelse inden for området. 

Jeg har primært valgt at anvende international litteratur, da den danske litteratur på 

området er relativt begrænset, om end ikke eksisterende. Derudover tager den 

begrænsede danske litteratur hovedsagligt udgangspunkt i den internationale.  

 

Hvad angår de anvendte undersøgelser, har jeg anlagt en kritisk holdning til 

pålideligheden, idet data er indsamlet af andre og derved kan have et subjektivt 

tilsnit, ligesom det ikke har været muligt at se grundlaget for resultaterne. Til trods 

for dette, mener jeg dog at omfanget af anvendt litteratur og fagligt anerkendte kilder 

i høj grad bidrager til et sagligt fundament for afhandlingens analyser og 

konklusioner.  
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2.4 Målgruppe 
Nærværende afhandlings målgruppe, er foruden vejleder og censor der skal evaluere 

og vurdere afhandlingens behandling af problemstillingen, tiltænkt revisorer og 

øvrige erhvervsfolk der ønsker et overordnet kendskab til omfanget af psykopatiske 

ledere i erhvervslivet samt de karaktertræk der kendertegner dem. Afhandlingen kan 

i den forbindelse anvendes som grundlag for en mere dybdegående ledelsesrevision 

med fokus på ledelsens adfærd. 
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3 Psykopatens kendetegn 

FIGUR 3: AFHANDLINGENS OPBYGNING 

Indledning og 
metode-

beskrivelse 
(kap. 1+2)

Psykopatens 
kendetegn

(kap. 3)

Besvigelser og 
psykopati 

(kap. 4)

Adspurgte 
revisorers 
erfaringer 

(kap. 5)

Revisors 
arbejds-

handlinger på 
området 
(kap. 6)

Konklusion og 
perspektivering 

(kap. 7)

 

Kilde: egen tilvirkning 

Betegnelsen psykopat leder ofte tankerne hen på seriemordere, voldsforbrydere o. 

lign., som vi primært får kendskab til gennem dagspressen og i filmenes verden.   

Der findes dog også andre typer af psykopater, og de findes overalt - i familien, på 

arbejdspladsen, i omgangskredsen osv. Den type psykopat behøver ikke 

nødvendigvis at have de voldelige tendenser som vi kender fra ovenstående 

eksempler, men de forstår alligevel at skabe kaos omkring sig og volde andre 

mennesker stor ulykke.  

I dette kapitel beskrives nogle af de karaktertræk der kendetegner en psykopat, med 

fokus på den type af psykopat der på mange måder forekommer succesfuld, set med 

samfundets øjne, men der dog kan være decideret drænende og belastende for dennes 

omgivelser. 

3.1 Den kliniske betegnelse 
I modsætning til hvad mange måske tror, er psykopati ikke en sindssygdom, men 

derimod en brist i selve personligheden - en personlighedsforstyrrelse eller 

karakterafvigelse (Udsen, 2006).  

Denne personlighedsforstyrrelse er blevet kaldt meget gennem årene. I den 

psykiatriske verden, blev termen "psykopatisk personlighed" først ændret til 

"sociopatisk personlighed", og herefter yderligere ændret til "dyssocial 

personlighedsforstyrrelse" (Tunbrå 2004; Udsen, 2006).  

Når jeg i nærværende afhandling vælger at bruge betegnelsen psykopat og heraf 

psykopatisk adfærd og karaktertræk, er det bl.a. af forståelsesmæssige årsager, i og 
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med at begrebet gøres mere enkelt ved at sige det som det er, til trods for at begrebet 

nærmest har været tabubelagt. Men det grunder også i, at én af verdens førende 

eksperter på området, professor i psykopati, Robert D. Hare, i hans bog "Without 

conscience", overbevisende har argumenteret for at netop denne betegnelse bør 

anvendes. 

Som nævnt i ovenstående, er psykopati ikke en sindssygdom, men derimod nærmere 

en mangeltilstand. Det der adskiller en psykopat fra en sindssyg er, at psykopatens 

virkelighedsopfattelse er normal. At være psykopat er således en ubevidst måde at 

leve livet på. 

3.2 Identifikation 
Hvordan identificerer man så en psykopat?  

Ovennævnte professor i psykopati, Robert D. Hare, har udarbejdet en tjekliste 

benævnt PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised), bestående af 20 punkter der 

sammenholdes med den evalueredes adfærd og opførsel. Det skal understreges at 

tjeklisten bruges som en indledende vurdering, og dermed ikke alene kan bruges til at 

fastslå om vedkommende er psykopat. Testen kræver ikke at den evaluerede svarer 

på spørgsmål, men i stedet foretages der en vurdering ud fra dybdegående interviews, 

samt gennemgang af gængse informationer om den evaluerede. Ud fra dette vurderer 

psykologen eller psykiateren så hvorvidt hvert punkt i tjeklisten er gældende for den 

evaluerede person. Såfremt det står soleklart at den evaluerede har det pågældende 

psykopat-kendetegn, gives der 2 point. Hvis kendetegnet kun fremkommer delvist, 

gives 1 point og ved ingen lighed, 0 point. Det er således muligt at opnå et samlet 

pointtal på mellem 0 og 40, hvor 0 skal forstås som ingen psykopatiske ligheder, og 

40 som prototypen på en psykopat (Babiak og Hare, 2006).  

PCL-R er benyttet på verdensplan til at vurdere kriminelle psykopater, og indeholder 

derfor punkter vedrørende forskellige former for kriminalitet såsom vold og 

narkotika. Tjeklistens 20 punkter er vedhæftet afhandlingen som bilag 1.  
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For at gøre tjeklisten mere brugervenlig med henblik på identificering af øvrige typer 

af psykopater, herunder psykopater i erhvervslivet, har Robert D. Hare tilpasset 

denne til en tjekliste benævnt PCL-SV (Psychopathy Checklist: Screening Version). 

Fremgangsmåden er uændret, men tjeklisten omfatter kun 12 punkter, hvorfor det her 

højest er muligt at opnå 24 point.  

Ifølge Robert D. Hare, vil de fleste personer i befolkningen opnå et resultat på 

mindre end 3 point, mens det gennemsnitlige pointtal for en kriminel vil ligge 

omkring de 13. Et pointtal på 18 eller derover, betegnes som psykopati (Babiak og 

Hare, 2006). 

De 12 punkter i PLC-SV kan opdeles i en model, bestående af 4 hovedgrupper: 

 

Interpersonel - hvordan psykopaten fremstår over for andre 

Personen er: 

• Overfladisk 

• Grandios 

• Bedragerisk 

 
 
Påvirkning - hvordan psykopaten føler, eller ikke føler 

Personen: 

• Mangler samvittighed 

• Mangler empati 

• Tager ikke ansvar for sine handlinger 
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Livsstil - hvordan psykopaten lever i samfundet 

Personen: 

• Er impulsiv 

• Er uansvarlig 

• Mangler mål / struktur 

 

Socialt afvigende adfærd - psykopatens tilbøjelighed til asocial adfærd 

Personen har tendens til: 

• Dårlig selvbeherskelse 

• Asocial adfærd som ung 

• Asocial adfærd som voksen 

 

Interpersonel 

Den typiske psykopat har en virkelig stor selvtillid, og vil ofte mene at 

vedkommende er bedre til det hele end langt de fleste, uanset om dette er berettiget. 

Af samme årsag, mener psykopaten også at have krav på særbehandling og respekt af 

omgivelserne, og lader sig derfor ikke begrænse af regler og normer.  Dette øgede 

selvværd samt den store selvtillid, vil ofte være medvirkende til at en psykopat vil 

fremstå fantastisk overbevisende i en ansættelsessamtale til en ledende stilling, idet 

der ingen grænser er for hvad vedkommende lover at kunne levere og præstere.  

Evnen til at virke overbevisende og hele tiden at smigre andre, er en del af den 

psykopatiske adfærd, og denne konstante smigeren er bl.a. medvirkende til at øge 

psykopatens popularitet blandt sine omgivelser (i starten vel at mærke). Dette gør 

samtidig, at den mandlige psykopat ofte vil have et stort kvindetække grundet hans 

påtagede charme. 
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Den overbevisende adfærd gør desuden, at psykopaten får let ved at manipulere med 

andre ved at få disse til at handle på en måde der formentlig ikke ligger i deres egen 

interesse. Evnen til at manipulere hænger altså sammen med evnen til at virke 

overbevisende, samt med ønsket om at bringe andre folk i uføre for at gavne sig selv 

(Udsen, 2006).   

Psykopaten føler generelt kun noget for sig selv, og følelser for alle andre er ofte 

overfladiske, hvilket primært vil have betydning i psykopatens familie. En psykopats 

kærlighed til sin familie, kan muligvis i højere grad være en besidderglæde end en 

dybdegående kærlighed (Udsen, 2006). De manglende følelser vil ofte være 

medførende til forliste forhold eller vedvarende utroskab. Karaktertrækket har 

naturligvis også betydning for arbejdspladsen, idet det følelsesmæssige aspekt, eller 

rettere mangelen på samme, kan have stor betydning for loyaliteten.  

 

Påvirkning  

Mangelen på samvittighed er det mest bemærkelsesværdige karaktertræk ved en 

psykopat, og det der mere end noget andet adskiller psykopaten fra en normal person. 

Psykopaten evner udelukkende at tænke på sig selv og sit eget bedste, uden så meget 

som at bekymre sig for andres ve og vel. Derudover er psykopaten ofte i stand til at 

begå forbrydelser og andre uetiske handlinger, uden at føle den mindste anger eller 

skyldfølelse. Det er denne mangel på samvittighed der gør det muligt for psykopaten 

at lyve uden at tøve, at tage æren for andres arbejde, misbruge andres midler, og 

samtidig altid have en hurtig forklaring på hvorfor vedkommende ikke har gjort hvad 

der skulle gøres, ligesom vedkommende ikke er sen til at skyde skylden på andre.  

Psykopaten føler således ingen forpligtelse overfor samfundet eller omgivelserne; 

herunder arbejdsgiver, kollegaer og omgangskreds. Derfor vil psykopaten heller ikke 

føle sig underlagt samme normer og regler som gælder for andre mennesker.         
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Livsstil 

En psykopat tænker hverken rationelt eller langsigtet og har svært ved at være 

strategisk og målfast. Derimod er psykopaten mere taktisk og uforudsigelig, hvilket 

betyder at det som medarbejder kan være umuligt at forudse hvordan den 

psykopatiske chef vil vurdere og reagere i en given situation. Det er dog sikkert at 

psykopaten udelukkende vil optimere egne interesser, og ikke afdelingens eller 

virksomhedens. Impulsiviteten samt ønsket om at optimere egne kortsigtede mål, 

hænger sammen med psykopatens trang til at der hele tiden skal ske noget nyt og at 

tingene skal ændres. Psykopaten har til trods for en manglende realitetssans og 

struktur, således en konstant trang til at "erobre verden" og have mange projekter 

kørende samtidig (Udsen, 2006). 

    

Socialt afvigende adfærd 

Vi kan alle blive opildnet eller miste tålmodigheden i en konkret situation, men i 

langt de fleste tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt at undertrykke følelsen. 

Dette er dog ikke tilfældet for psykopaten, idet denne har det yderst vanskeligt ved at 

undertrykke irritation og aggression. Derfor er et klassisk karaktertræk ved 

psykopaten voldsomme temperaments- og vredesudbrud, som ofte går ud over 

uskyldige personer. Hvor lunten er længere på en normal person, vil det ofte være 

småting der udløser vreden hos en psykopat, hvilket kan resultere i flere uforståelige 

vredesudbrud i løbet af en dag. 

 

Alle bærer psykopatiske træk i sig som fremkommer under særlige omstændigheder. 

Eksempelvis kender en del nok til at stikke en lille hvid løgn for at redde sig selv ud 

af en situation, eller eventuelt at skyde skylden på andre når det i virkeligheden var 

én selv der var skyldig. At udvise en mindre grad af psykopatiske træk er helt 

normalt, så længe det sker sjældent og man bagefter har dårlig samvittighed. 

Forskellen på en normal person og en psykopat er, at psykopaten gør det konstant, og 
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vel at mærke uden at have den mindste form for samvittighedskvaler.  

Det skal dog bemærkes, at det kræver afvigelse på flere karaktertræk før at der kan 

være tale om eventuel psykopati.  

3.3 Omfanget af psykopater 
Blandt fagfolk i den vestlige verden, er der enighed om at ca. 2-4 % af alle mænd er 

psykopater, mens den kvindelige andel kun udgør ca. 1 %, svarende til ca. 2 % af den 

samlede befolkning (Tunbrå, 2004). Derudover anslås det, at psykopater på 

ledelsesplan i erhvervslivet er overrepræsenteret, med en andel på ca. 5 %, i og med 

de fleste psykopater har evnen til at komme langt grundet deres særlige kombination 

af charme, karisma, manglende hensyn samt magtbehov (Tunbrå, 2004). Dertil 

kommer, at en psykopat ofte vil finde større virksomheder samt virksomheder med 

stor omstillingsparathed mere tiltrækkende, idet mulighederne for udfoldelse her vil 

være større. At psykopaterne er relativt stærkt repræsenterede i høje stillinger, kan 

desuden bekræftes af hidtidige undersøgelser der bl.a. viser, at psykopater oftest er at 

finde i den øverste ledelse (Boddy, Ladyshewsky og Galvin, 2010). 

En australsk undersøgelse fra 2008, bestående af en stikprøvestørrelse på 346 

kontorarbejdere fra forskellige stillings- såvel som ledelsesmæssige lag, bekræfter 

yderligere hypotesen omkring den øgede andel af psykopater på ledelsesposter. 

Respondenterne var jævnt fordelt over forskellige ledelsesniveauer, og var alle i 

aldersgruppen 21-60 år, hvoraf 60,5 % var ældre end 40 år og 53,8 % var hankøn 

(Boddy, Ladyshewsky og Galvin, 2010). Størstedelen (65 %) af respondenterne kom 

fra virksomheder med flere end 100 ansatte, i brancher lige fra minedrift og 

landbrug, til finansielle virksomheder og offentlige sektorer, hvor langt størstedelen 

(75,7 %) af respondenterne havde mere end 12 års erfaring. Alle respondenter var 

veluddannede, og ca. 86 % havde bestået en eksamen på bachelorniveau (Boddy, 

Ladyshewsky og Galvin, 2010).  
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Respondenterne skulle anonymt svare på diverse spørgsmål omkring genkendelse af 

udvalgte opførselsscenarier og kendetegn hos deres kollegaer og ledere. Resultatet af 

undersøgelsen viste, at 32,1 % havde arbejdet sammen med en leder der (i henhold til 

undersøgelsens definition på en psykopat) kunne klassificeres som en erhvervs-

psykopat, og at 5,75 % pt. arbejdede med sådan en leder. Undersøgelsen viste også, 

at sandsynligheden for at komme i arbejdsmæssig kontakt med en psykopat, er størst 

på de øverste ledelsesniveauer (Boddy, Ladyshewsky og Galvin, 2010).  

Som yderligere bekræftelse på ovenstående, ses en anden undersøgelse foretaget af 

erhvervspsykolog Paul Babiak og professor i psykologi Robert D. Hare i 2006. 

Denne undersøgelse viser, at der ud af en stikprøve på næsten 200 topledere, var 3,5 

% af disse der var psykopater (Babiak og Hare, 2006). Undersøgelsen blev foretaget 

med udgangspunkt i PCL-SV (omtalt i afsnit 3.2), og havde udelukkende til formål at 

klarlægge hvilket ledelsesniveau der havde størst andel af psykopater. 

 
FIGUR 4: ESTIMERET FORDELING AF ERHVERVSPSYKOPATER I VIRKSOMHEDER 

 

 

 

Kilde: Boddy, Ladyshewsky og Galvin (2010) 

Som det fremgår af figur 4, er andelen af psykopater i øvre ledelsesstillinger højere, 

end på andre niveauer. 
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3.3.1 Den psykopatiske leder 

Magt, penge og prestige er hvad psykopaten går efter, og der er intet denne ikke vil 

gøre for at opnå sit mål. Magt er noget psykopaten ønsker sig mere end noget andet, 

og derfor er det helt naturligt at psykopaten stræber direkte efter en ledende stilling. 

Problemet med at have en psykopat som chef er, at man aldrig ved hvor man har 

denne - man ved aldrig hvad man skal lave eller hvad det var man skulle have gjort. 

Der gives sjældent en klar ordre, og i de tilfælde hvor der gør, har denne ofte ændret 

sig når man er færdig med opgaven. Niveauet på opgaveløsningen er også meget 

vævende; løses den for grundigt, skulle det bare have været overordnet og omvendt. 

Uforudsigeligheden er også gældende i forholdet til andre mennesker. Den ene dag er 

man inde i varmen, for at være luft og ikke-eksisterende den næste. Psykopaten 

formår i den grad at få medarbejderen til at tvivle på sig selv, og skaber bevidst et 

miljø fuld af usikkerhed, mistillid, forvirring og i nogle tilfælde angst (Tunbrå, 

2004).  

Gennem afhandlingen er psykopaten hidtil blevet betragtet som én type. Der er dog 

selvfølgelig forskel fra den ene psykopat til den anden, i og med alle naturligvis har 

sin egen personlighed og væremåde.  

Erhvervspsykolog Paul Babiak har identificeret følgende tre arketyper hos den 

psykopatiske leder: 

 

1 Svindleren 

2 Tyrannen 

3 Dukkeføreren 

 

Svindleren 

Svindleren opererer hovedsagligt på en-til-en basis, og svindler derved andre direkte. 

Sådan en type vil sjældent nå helt til tops, men kan alligevel forsage en del skade i 
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organisationen. Han vil typisk forfalske salgstal, rejseafregninger eller lignende. 

Oftest findes han faktisk ikke i organisationen, men er derimod den arketype der 

eksempelvis franarrer ældre damer deres penge eller sælger falske ferieboliger 

(Babiak og Hare, 2006; Udsen, 2006).     

 

Tyrannen 

Tyrannen er typen der styrer andre gennem frygt. Han kan udsende stærke truende 

signaler som kan skræmme omgivelserne fra vid og sans, uden at de nødvendigvis er 

klar over hvorfor. Ved at skræmme omgivelserne makker de ret, og gør hvad de 

bliver bedt om af frygt for eksempelvis at blive fyret.  

Denne type vil for det meste ej heller være at finde helt til tops i organisationen, men 

ses derimod ofte i operative mellemlederstillinger (Babiak og Hare, 2006; Udsen, 

2006). 

 

Dukkeføreren 

Dukkeføreren er mestermanipulatoren. Han er særdeles snedig og er i stand til at 

læse andre menneskers adfærd. Han manipulerer andre til at gøre det beskidte 

arbejde, og til at skade andre der står i hans vej. Han er klart den farligste af de tre 

arketyper, og er den der ville kunne nå højest i ledelseshierarkiet (Babiak og Hare, 

2006; Udsen 2006).    

3.4 Delkonklusion 
Psykopati ikke en sindssygdom, men derimod en mangeltilstand eller en ubevidst 

måde at leve livet på.  

Psykopater findes i alle afskygninger og grader, og nogle anses endda for værende 

succesfulde, set med samfundets øjne. Denne type psykopat er typisk at finde i en 

højere stilling hos en større virksomhed, hvor evnen til at komme så langt skyldes 
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psykopatens særlige kombination af charme, karisma, manglende hensyn og 

umættelige magtbehov. Magt, penge og prestige er primært hvad psykopaten stræber 

efter, hvorfor det kun er helt naturligt at psykopaten går direkte efter en ledende 

stilling. At have en psykopat som chef, vil ofte resultere i et arbejdsmiljø fuld af 

usikkerhed, mistillid, forvirring og endda angst. 

Den amerikanske erhvervspsykolog, Paul Babiak, har identificeret tre arketyper hos 

den psykopatiske leder; svindleren, tyrannen og dukkeføreren, hvor dukkeføreren 

klart er den farligste af de tre arketyper og samtidig er den der vil kunne nå højest i 

ledelseshierarkiet, som følge af dennes storslåede evne til at manipulere.  

I det efterfølgende kapitel, vil afhandlingen se nærmere på om der er sammenhæng 

mellem psykopati og begåede besvigelser, herunder belyse to danske eksempler på 

erhvervssvindlere.  
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4 Besvigelser og psykopati 

FIGUR 5: AFHANDLINGENS OPBYGNING 

Indledning og 
metode-

beskrivelse 
(kap. 1+2)

Psykopatens 
kendetegn

(kap. 3)

Besvigelser og 
psykopati 

(kap. 4)

Adspurgte 
revisorers 
erfaringer 

(kap. 5)

Revisors 
arbejds-

handlinger på 
området 
(kap. 6)

Konklusion og 
perspektivering 

(kap. 7)

 

Kilde: egen tilvirkning 

Besvigelser kan i normal tale sidestilles med bedrageri, hvor den der bedrager, 

skaffer sig en fordel ved svindel eller falskneri. I relation til revision, defineres en 

besvigelse som en bevist handling, hvor den der begår besvigelsen tilegner sig en 

økonomisk fordel, og den som besvigelsen bliver begået imod lider et økonomisk 

tab.  

I RS 240 (ajourført) punkt 6, defineres en besvigelse som følger: 

 

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

øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, hvor vildledning for at opnå en 

uberettiget eller ulovlig fordel er involveret.” 

 

Men hvilke typer personer begår sådanne handlinger?  I USA har man diskuteret om 

en række af de implicerede hovedpersoner i det sidste årtis største erhvervsskandaler 

(Enron, WorldCom, Clobal Crossing, Waste Management, osv.), i virkeligheden var 

psykopater. De var charmerende og karismatiske, men samtidig manipulerende og 

grådige. De førte deres virksomheder ud i risikobetonede forretningseventyr, og 

fremstod i offentligheden som store erhvervsledere. Da fundamentet så småt 

smuldrede, sørgede de med løgn og bedrageri at opnå store økonomiske fordele - vel 

vidende at andre måtte betale regningen. Dette resulterede i at voldsomme bøder 

skulle betales til SEC3

                                                      
3 Securities and Exchange Commission - det amerikanske børstilsyn 

 og investorer, ligesom at handlingerne medførte konkurser og 

mistede jobs for medarbejderne. Efterfølgende viste hovedpersonerne ingen tegn på 

anger, men forsøgte derimod at fralægge sig ethvert ansvar (Hundevaldt, 2003).    
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De følgende afsnit vil belyse om denne mulige sammenhæng mellem besvigelser og 

psykopatiske ledere ligeledes kan henføres til danske tilfælde. 

 

4.1 Danske erhvervsskandaler 

Erhvervsskandaler i lighed med ovennævnte, er langt fra fremmede i Danmark. 

Grådighed, forfængelighed, overmod og svindel har gennem de sidste 20 år resulteret 

i en lang række erhvervsskandaler i Danmark, spændene fra Nordisk Fjer skandalen i 

starten af 90'erne, til Kurt Thorsen og PFA i slut-90'erne, IT Factorys leasingkarusel i 

2008, samt Amanda Jacobsen og Gate Gourmet i 2011, bare for at nævne nogle få.  

Alene i 2009, modtog Statsadvokaten for Særlig Økonomiske Kriminalitet (SØK), i 

daglig tale kaldet bagmandspolitiet, 96 anmeldelser om økonomisk kriminalitet, 

hvilket medførte til at der blev rejst tiltale mod 34 personer og selskaber (SØK, 

2010). Dette er dog blot de særlige grove tilfælde, idet der findes langt flere tilfælde 

der aldrig er blevet anmeldt (PwC, 2010). 

I nedenstående afsnit er der redegjort for to af nyere tids større danske 

erhvervsskandaler, samt forhistorierne bag.  Derudover foretages en vurdering af 

hvorvidt de implicerede hovedpersoner kan karakteriseres som psykopater.  

 

4.1.1 Memory Card Technology - John Trolle 

Memory Card Technology A/S (MCT), blev stiftet af John Trolle i 1992. 

De første år beskæftigede selskabet sig udelukkende med handel, indtil John Trolle 

købte 40 % af en taiwansk producent af hukommelseskort. Efterfølgende blev de 

øvrige partnere købt ud og produktionen flyttedes til Danmark. 

Grundet store kapitalbindinger i varelagre og udviklingsomkostninger, var det fra 

starten planen at selskabet skulle børsnoteres, hvilket skete d. 10. december 1997, 

hvor Memory Card Technology A/S noteredes på Københavns Fondsbørs.  
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På tidspunktet for børsnoteringen, var selskabet 100 % ejet af JT Holding Danmark 

A/S, der igen var 100 % ejet af administrerende direktør John Trolle. De udbudte 

825.000 aktier var overtegnet med en udbudskurs på 210 kr. pr. aktie, og noteringen 

tilførte selskabet mere end 100 mio. kr. i frisk kapital (Ellemose, 2005). På dette 

tidspunkt, var selskabet den 12. største producent af Ram-moduler, med en 

omsætning på 268 mio. kr. 

I august 1999 opkøber MCT virksomheden Hypertec for 55 mio. kr., hvilket 

medfører at selskabet nu internationaliseres med kontorer i Australien, New Zealand, 

Malaysia, Hong Kong, Thailand, Singapore og Indien. Kort tid efter købet, 

offentliggøres regnskabet for 1998/99, der viser en stigende omsætning samt 

overskud på bundlinjen. Dette er dog ikke nok for John Trolle, hvis mål er at blive 

blandt de 5 største producenter af hukommelseskort inden 2005, hvilket vil kræve en 

omsætningsfremgang på minimum 40 % hvert år indtil da. Såfremt dette lykkedes, 

ville det medføre en 8-doblet omsætning til mellem 4 og 5 milliarder kr. (Ellemose, 

2005). 

Opkøbet af Hypertec var en del af planen om at børsmodne selskabet til en notering 

på Nasdaq4

                                                      
4 Det amerikanske aktiemarked 

. Denne plan løber over al forventning, idet halvårsregnskabet for 

1999/2000 viser en omsætningsvækst på 248 % til 599 mio. kr., samt et resultat før 

skat på 9,4 mio. kr. For at kunne fortsætte denne vækst, og dermed blive klar til 

børsnoteringen på Nasdaq, optog selskabet et stort lån hos et bankkonsortium med 

Danske Bank og Nordea i spidsen. Lånet der var en mellemfinansiering, var primært 

i dollars som følge af at den forestående notering på Nasdaq ville indbringe en stor 

indtægt i dollars, og skulle tilbagebetales i september 2000. Men bl.a. som følge af 

nedturen for de amerikanske IT-aktier henover sommeren i år 2000, måtte MCT se i 

øjnene at den amerikanske børsnotering ikke kunne gennemføres. Den forventede 

kapitaltilførsel på ca. 1 mia. kroner udebliver derved, ligesom at problemet forøgedes 

ved at man allerede havde solgt det forventede dollarprovenu (Ellemose, 2008).      
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MCT opnåede udsættelse på tilbagebetaling af lånet, og 1999/2000-regnskabet viste 

en positiv egenkapital på 112 mio. kr., men chokerende nok også et underskud på 56 

mio. kr. til trods for en væsentlig øget omsætning. Det dårlige resultat giver 

anledning til en række kritiske artikler, der sætter spørgsmålstegn ved selskabets 

egenkapital og hensættelser, ligesom der drages tvivl om virksomhedens likviditet og 

tilgodehavender. Denne kritik får aktien til at falde med 12 % (Ellemose, 2008).    

Alt dette fører til en dramatisk generalforsamling, i et forsøg på at udarbejde en 

redningsplan for selskabet. John Trolle satte sin aktiepost på godt 53 % af MCT-

aktierne som garanti for et banklån på 150 mio. kr., der skulle konverteres til 

ansvarlig kapital. Banklånet var uopsigeligt i et år, og skulle helt usædvanligt ikke 

forrentes, hvilket ville spare MCT årlige renteudgifter på et sted mellem 10 og 12 

mio. kr. Bankerne betingede sig i stedet ved at få 33 % af den værditilvækst der må 

komme i selskabets aktiekurs, indtil lånet skulle indfries. Bankerne var reelt tvunget 

til konverteringen til ansvarlig kapital, for uden redningsplanen kunne revisorerne 

ikke give 1999/2000-regnskabet en blank påtegning, og dermed ville MCT 

formentlig være tvunget i betalingsstandsning få dage efter. Til trods for 

redningsaktionen og revisorernes blanke påtegning, standsede MCT alligevel 

betalingerne knap 2 måneder herefter.  

John Trolle forlod MCT i starten af 2001, og den nye direktør gik omgående i gang 

med at omstrukturere organisationen. I den forbindelse, blev hele lageret optalt 

manuelt idet man ikke havde tillid til systemet. Det viste sig hurtigt, at de ca. 30.000 

varenumre havde en langt mindre værdi end antaget og registreret i systemet, hvilket 

medførte væsentlige nedskrivninger. Derudover hensattes der yderligere 45 mio. kr. 

til tab på debitorer. På daværende tidspunkt er de 150 mio. kr. fra bankerne reelt tabt, 

idet der forekommer en væsentlig negativ egenkapital (Ellemose, 2008). 

Den 20. februar 2001 offentliggøres et forkortet årsregnskab. Her fik investorerne nu 

indsigt i hvad ”en væsentlig negativ egenkapital” egentlig betød. De syv måneders 

drift viste et direkte tab på 624 mio. kr. Varelageret var optaget til alt for høje priser 
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og værdien var faldet med mere end 300 millioner siden september 2000, som følge 

af lavere priser og ukurans. Dertil kom valutatab, tab på debitorer og nedskrivning af 

goodwill, hvorefter selskabets egenkapital var negativ med 511 millioner kroner 

(Ellemose, 2008). 

Den samlede gæld i MCT var på ca. 630 millioner kroner. Det lykkedes dog at 

frasælge aktiviteterne til det amerikanske selskab "Dataram Corporation", hvilket 

medførte en indtægt på 265 mio. kr. Dividenden i konkursboet ventedes at blive 

omkring 40 %, så resten af kreditorernes penge var tabt, og aktionærernes værdier 

var væk. I efteråret 2001 indgiver bestyrelsen konkursbegæring, hvorefter selskabet 

afnoteres fra Fondsbørsen. Sagen blev herefter overdraget til bagmandspolitiet med 

mistanke om forsvundne bilag og kursmanipulation.  

John Trolle er ved Landsretten efterfølgende blevet idømt seks års fængsel for 

bedrageri af særlig grov karakter; herunder at have vildledt banker til at yde lån til sit 

selskab.  

Psykopat eller ej 

John Trolle blev betegnet som en charmerende mand med et udsædvanligt 

salgstalent, og en tendens til at træffe hurtige beslutninger uden nærmere 

overvejelser. Hans overbevisende adfærd gjorde ham i stand til at "rundsnakke" folk 

efter behov (Høberg, 2008), og i den forbindelse opnå hvad han havde til hensigt. 

Samtidig var han dog også en temperamentsfuld og enevældig mand, med et stort 

magtbehov og som havde svært ved at lytte til kritik og erkende sit ansvar (Ellemose, 

2005). 

Om disse forhold gør at John Trolle kan betragtes som en psykopatisk 

erhvervssvindler kan ikke vurderes på dette grundlag. Foruden det faktum at det 

kræver fagfolk at vurdere hvorvidt en person er psykopat, foreligger der desuden 

begrænset materiale omkring John Trolle som person. I det tilgængelige materiale, er 

det dog gennemgående, at der er tale om en mand der besidder flere af de i afsnit 3.2 
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beskrevne karaktertræk, såsom impulsivitet, grandiositet, dårlig selvbeherskelse og 

manglende ansvarsfølelse, ligesom at materialet efterlader det indtryk, at John 

Trolles kan betegnes som en ledelsesmæssig tyran, jf. afhandlingens afsnit 3.3.1.   

4.1.2 IT Factory - Stein Bagger 

IT Factory startede i første omgang helt tilbage i 1997, hvor produktfokus var 

udvikling af applikationer til Lotus Notes.  

I årene 1998 til 2001 ejes aktiemajoriteten af 2M Invest, hvis forretningsmodel var at 

købe sig ind i virksomheder med potentiale, og derefter medvirke til udvikling og 

børsmodning af disse med henblik på efterfølgende salg. I 2001 er IT Factory i 

princippet børsmodent, men grundet nedturen for de amerikanske IT-aktier, eller 

dotcom-boblens brist om man vil, er det ikke længere så nemt at sælge it-

virksomheder til potentielle investorer. De manglende investorer gør at 

Merkantildata der ejer 35 % af IT Factory trækker sig. 2M Invest tilbyder nu at låne 

13 mio. kr. til IT Factory mod fuldt ejerskab af selskabet, hvilket bliver tilfældet 

(Udsen, 2009).  

I 2001 indsættes Stein Bagger som direktør i IT Factory, og tager del i at 

omorganisere selskabet.  

Grundet fejlslagne investeringer, bliver 2M Invest tvunget i knæ medio 2002, hvilket 

trækker IT Factory med ned. Der dannes nu et bankkonsortium for at redde 

stumperne af 2M Invests' porteføljevirksomheder, heriblandt IT Factory. Stein 

Bagger fortsætter som direktør i "det nye" IT Factory (Udsen, 2009).  

I 2002 og 2003 opdager bestyrelsen forskellige transaktioner foretaget af Stein 

Bagger der viser sig at være fiktive. Disse transaktioner er mindre væsentlige end 

hvad der senere kommer frem, men medfører alligevel at selskabets revisor ikke vil 

påtegne regnskabet. Umiddelbart efter, dukker der en sag fra Amagerbanken op, hvor 

denne melder Stein Bagger til politiet for dokumentfalsk. Grundet manglende beviser 

bliver der dog ikke taget retslige skridt mod hverken Stein Bagger eller IT Factory. 

Til trods for dette, mister bestyrelsen alligevel tilliden til Stein Bagger og til at IT 



Psykopatiske erhvervsledere og revisors erfaringer forbundet hermed 
 

 

  34 
 

Factory kan drives som en sund og indtægtsgivende virksomhed, hvorfor de i 2003 

begærer selskabet konkurs (Udsen, 2009).    

Resterne af IT Factory købes ud af konkursboet af Stein Bagger og Asger Jensby 

gennem deres respektive firmaer Agios United og JMI Invest. Senere hen sælger 

Agios United en mindre del til Sølco ApS. Under det nye ejerskab fortsætter IT 

Factory med at lave applikationer til Lotus Notes, samtidig med at der udvikles nye 

produkter. Udadtil kører selskabet godt, og omsætningen stiger voldsomt i perioden 

2003-2007. Til trods for dette går selskabet igen konkurs i december 2008, denne 

gang grundet formodninger om at der er manipuleret med regnskabstallene. Ved 

indgivelsen af konkursdekretet, indgives der også anmeldelse om økonomisk 

kriminalitet.  

Kriminaliteten vedrører hovedsagligt svindel med leasingkontrakter i form af en 

såkaldt leasing-karrusel, der fungerede på følgende vis:   

1 Et udenlandsk selskab sælger proforma udstyr til IT Factory for eksempelvis 51 

mio. kr. Udstyret bliver dog aldrig leveret eftersom det ikke eksisterer, men til 

gengæld sendes en falsk faktura på 51 mio. kr. til IT Factory. Fakturaen sendes 

direkte til Stein Bagger og uden om selskabets økonomiafdeling. 

2 IT Factory sælger så udstyret videre til et leasingselskab mod at leje det tilbage i 

en given periode, eksempelvis 36 måneder. 

3 Leasingselskabet er nu ejer af noget fiktivt udstyr, og udbetaler 51 mio. kr. til 

ovennævnte udenlandske selskab. Leasingselskabet aner ikke uråd, da bestyrelsen 

har godkendt aftalen, idet bestyrelsesformand Asger Jensby har skrevet under 

(angiveligt fiktivt). 

4 Det udenlandske selskab køber nu fiktive produkter eller softwarelicenser hos IT 

Factory, så en del af de 51 mio. kr. kommer hertil. Et sådant bogført salg vil øge 

omsætningen, lige såvel som der kommer penge ind til i en periode at dække 

driftsomkostninger og løbende omkostninger for leasingaftalen til 

leasingselskabet (Hansen, 2008). 
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5 Men da ovennævnte leasingaftale jo skal tilbagebetales med renter, bliver det 

nødvendigt at foretage øvelsen en gang til, men nu med et endnu større beløb osv. 

osv. 

For perioden 1. januar til 30. november 2008, vurderes det at 99 % af omsætningen 

er fiktiv, som følge af falske indgåede aftaler. De samlede leasingforpligtelser, der på 

intet tidspunkt er omtalt i regnskaberne, vurderes at udgøre ca. 1,1 mia. kr. for 

perioden 2004 til 2008 (Advokatfirmaet Poul Schmidt, 2009). 

Stein Bagger har tilstået bedrageri og dokumentfalsk for 831 mio. kr., og blev d. 12. 

juni 2009 idømt syv års fængsel. 

 

Psykopat eller ej 

Såvel bestyrelsesformand for IT Factory Asger Jensby, som entertainer Finn 

Nørbygaard har i forbindelse med sagen kommet med egne vurderinger af Stein 

Baggers personlighedsprofil; Asger Jensby har udtalt sig om Stein Baggers 

"superintelligente psykopatiske egenskaber" og Finn Nørbygaard har direkte kaldt 

ham en "dødsensfarlig psykopat". 

Hvorvidt dette er tilfældet, kan i givet fald kun afgøres af fagfolk. Flere bøger og 

artikler har dog beskrevet Stein Baggers adfærd, og alle viser at han er i besiddelse af 

flere af de karakteristika der kendetegner en psykopat, jf. afsnit 3.2, bl.a. med en 

overfladisk og charmerende væremåde, men samtidig som en uansvarlig og 

samvittighedsløs person der har løjet om alt fra sin egen opvækst til uddannelse og 

eksamensbeviser. Han har manipuleret, svindlet og bedraget for egen vinding, både 

hvad angår økonomi, magt og prestige uden hensyntagen til følgerne heraf, herunder 

de mange berørte.  

I DR1's interview med Stein Bagger i maj 2010, viser han dog angrende tegn og 

omtaler i den forbindelse sig selv som psykopat.  
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Denne adfærd er umiddelbart ikke typisk for en psykopat, idet psykopaten for det 

første ikke selv er bevidst om sin afvigende adfærd, og da anger og dårlig 

samvittighed normalt vil være ikke-eksisterende. Adfærden i interviewet kan dog 

være endnu et beregnende og manipulerende træk fra Stein Baggers side af, i håbet 

om at opnå forståelse og empati.  I tilknytning hertil, udtaler speciallæge i psykiatri, 

Henrik Day Poulsen om interviewet, at den medlidende og brødbetyngede adfærd på 

åben skærm netop kan være kendetegnende ved en ægte psykopat. En psykopat ved 

præcis hvornår det kan være smart at sige noget i et interview primetime, med 

henblik på at få mest ud af det selv (Johansen, 2010).   

4.2 Delkonklusion 
Gennem de sidste år er der i Danmark såvel som i udlandet set en række 

erhvervsskandaler, hvor de implicerede udadtil har virket som succesfulde og 

kompetente erhvervsledere. I den forbindelse har spørgsmålet om hvorvidt der er 

sammenhæng mellem de begåede besvigelser og psykopatiske karaktertræk hos de 

implicerede, rejst sig.  

I Danmark er der ikke tradition for i forbindelse med en retssag at vurdere hvorvidt 

personer der har begået besvigelser / økonomisk kriminalitet er psykopater5

Eksempelvis ses der i sagen om IT Factory, en række beskrevne forhold der indikerer 

at hovedpersonen, Stein Bagger, er i besiddelse af flere psykopatiske karaktertræk. 

Foruden hans charmerende og overfladiske væremåde, har han fuldt ud evnet 

kunsten i at manipulere med omgivelserne og spundet sig selv ind i et netværk af 

løgne og uansvarlighed, hvilket har været kendetegnet for hele besvigelsesforløbet.  

. Det 

anses ikke som et krav idet, der ikke er tale om personfarlig kriminalitet. Bl.a. som 

følge heraf, foreligger der umiddelbart ingen undersøgelser der direkte indikerer at 

der er sammenhæng mellem begåede besvigelser og psykopati. Dog viser en række 

af den senere tids erhvervssvindlere at besidde flere psykopatiske karaktertræk.  

                                                      
5 Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/2007 afsnit 4 side 3-4 
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For at få et nærmere indblik i sammenhængen mellem begåede besvigelser og 

psykopati hos erhvervsledere, vil det følgende kapitel inddrage statsautoriserede 

revisorers erfaringer med emnet.    
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5 Adspurgte revisorers erfaringer 

FIGUR 6: AFHANDLINGENS OPBYGNING 
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Kilde: egen tilvirkning 

Som tidligere nævnt i afhandlingen, viser diverse undersøgelser som sagt, at op i 

mod 4 % af alle mænd og 1 % af alle kvinder er psykopater, og at en stor del heraf er 

repræsenteret i erhvervslivet. For at få nærmere indblik i om dette reelt er et problem, 

eller om der blot er tale om et medieskabt fænomen, har jeg valgt at iværksætte en 

spørgeskemaundersøgelse om emnet blandt statsautoriserede revisorer. Revisorerne 

er valgt som respondenter, idet de qua deres funktion har kontakt til mange 

forskellige typer af virksomheder og ledere, hvilket bør medføre en øget 

sandsynlighed for at have oplevet psykopater eller personer med psykopatiske 

karaktertræk gennem deres karriere. 

I Danmark er der ifølge FSR pr. februar 2011, 3.507 statsautoriserede revisorer, 

hvoraf 2.178 stadig har sin beskikkelse.  

For at få en repræsentativ undersøgelse af revisors erfaringer med psykopatiske 

erhvervsledere og deres påvirkning på revisionen, valgte jeg som omtalt i 

metodeafsnittet, som udgangspunkt at henvende mig til FSR i håb om at få tilladelse 

til at kontakte foreningens medlemmer der udgøres af 2.908 statsautoriserede 

revisorer (2.048 med en beskikkelse), svarende til 83 % af det totale antal, og 94 % 

af de beskikkede revisorer. Ved denne tilgang, kunne der opnås en bred 

respondentgruppe fordelt over landet såvel som over forskellige typer og størrelser af 

revisionsfirmaer.  

Min tilgang var dog desværre ikke mulig, da FSR af princip ikke ville udlevere 

oplysninger om foreningens medlemmer til studerende. Konsekvensen heraf blev, at 

jeg i stedet valgte at tage direkte kontakt til en række revisionsfirmaer og 
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statsautoriserede revisorer rundt om i landet med henblik på at få tilladelse til at 

fremsende mit spørgeskema. Dette resulterede i at der i alt blev fremsendt 

spørgeskemaer til 750 statsautoriserede revisorer fordelt på 25 revisionsfirmaer i 

størrelsesorden fra 1-50 ansatte til "Big 46

Det er min vurdering, at en respondentgruppe i denne størrelsesorden, og med denne 

fordeling i geografisk beliggenhed og firmastørrelse, stadig giver et repræsentativt 

indblik i revisors erfaringer på området. Der er dog ingen tvivl om at 

respondentgruppen skulle have været større, hvis afhandlingens repræsentativitet 

skulle forøges.  

", hvilket gav mig en umiddelbar 

respondentgruppe på ca. 33 % af de beskikkede revisorer.  

For at øge svarprocenten, valgte jeg at udarbejde et forholdsvist kort og let 

overskueligt spørgeskema, ligesom at spørgeskemaet er blevet markedsført over for 

respondenterne ved fremsendelse, i form af en kort beskrivelse. Derudover er 

spørgeskemaet som nævnt i metodeafsnittet internetbaseret, hvilket i dette tilfælde 

har sikret at respondenterne kan forblive anonyme.   

Der er hovedsagligt anvendt lukkede spørgsmål med enkelte svarmuligheder. Åbne 

spørgsmål anvendes kun i 2 tilfælde, hvor respondenten anmodes om at uddybe 

svaret i foregående spørgsmål. Spørgsmålene er korte og præcise, og der er anvendt 

filterspørgsmål, således at respondenten automatisk dirigeres videre afhængig af 

hvad der blev svaret på sidste spørgsmål.  

Spørgeskemaet samt en opsummering af besvarelserne fremgår af afhandlingens 

bilag 2 og 3. 

  

                                                      
6 "Big 4" omfatter revisionsfirmaerne KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers samt Ernst & Young 
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5.1 Spørgeskemaundersøgelsen  
Af de i alt 750 fremsendte spørgeskemaer, har 175 personer valgt at deltage i 

undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på ca. 23 %. Svarprocenten i forhold til 

de samlede antal af beskikkede statsautoriserede revisorer, udgør 8 %, hvilket dog 

efter min mening, stadig er tilstrækkeligt til at afhandlingen kan give et fornuftigt 

indblik i revisors erfaringer på området.  

Hvad angår bortfaldet, nærmere betegnet den del af respondentgruppen der ikke 

svarer på spørgeskemaet (Boolsen, 2008), så har det grundet anonymiteten ikke 

været muligt at identificere hvilke personer og revisionsfirmaer de udeblevne 

besvarelser kommer fra, og dermed finde en umiddelbar årsag hertil.  

Dog er det min egen vurdering, at dette hovedsagligt må skyldes travlhed hos 

revisorerne, eller manglende interesse for emnet, hvilket bl.a. skal ses på baggrund af 

de faktiske tilbagemeldinger jeg har fået i forbindelse med distribuering af 

spørgeskemaet. Muligheden for at revisorerne ikke har svaret grundet manglende 

erfaring med psykopater i erhvervslivet, foreligger dog også. 

Foruden de manglende svar som spørgeskemaets filter medfører, har enkelte 

respondenter valgt ikke at svare på samtlige spørgsmål. Disse respondenter indgår 

dog alligevel i undersøgelsen, idet der er svaret på hovedspørgsmålene.  

5.1.1 Resultatet af undersøgelsen 

Spørgeskemaet omfatter 16 spørgsmål, der primært skal klarlægge om revisorerne 

gennem deres arbejde, har opnået kendskab til ledere der har udvist psykopatiske 

karaktertræk, hvordan disse er kommet til udtryk, samt hvorvidt dette har påvirket 

revisionen og tilgangen hertil.  

Spørgeskemaet er inddelt i følgende 5 hovedemner: 

• Generelle oplysninger 

• Erfaringer med emnet 

• Påvirkning af revisionen 
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• Psykopatisk adfærd i relation til besvigelser 

• Kontaktinformation med henblik på yderligere interview 

De modtagne svar inden for de 5 hovedemner gennemgås i de følgende afsnit.  

Grundet spørgeskemaets udformning, er det ikke fundet relevant eller brugbart at 

beskrive og anvende statistiske begreber som spredning, varians el. lign. 

I forbindelse med gennemgangen af de modtagne svar, er der hovedsagligt anvendt 

søjlediagrammer til at illustrere disse, hvor både absolutte tal og procenter er angivet. 

Søjlediagrammerne er anvendt med henblik på at give læseren det mest optimale 

indblik og forståelse for spørgeskemaundersøgelsens svar. 

Generelle oplysninger 

De i alt 175 besvarelser, fordeler sig med 159 mænd og 16 kvinder, svarende til 

henholdsvis 90,9 % og 9,1 %.  

 

FIGUR 7: FORDELING AF RESPONDENTERNE EFTER KØN 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 1 - egen tilvirkning 
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Den skæve fordeling jf. figur 7, er ikke et udtryk for at de kvindelige 

statsautoriserede revisorer generelt ikke har ønsket at deltage i undersøgelsen, men 

derimod at der kun findes ganske få kvindelige statsautoriserede revisorer i Danmark 

(oplysninger fra FSR viser, at den kvindelige andel af statsautoriserede revisorer kun 

udgør ca. 8,5 %). 

Respondenternes erfaring som statsautoriseret revisor er jf. figur 8, jævnt fordelt 

mellem grupperne, dog med overvægt af statsautoriserede revisorer i grupperne med 

5-10 års erfaring, samt med mere end 25 års erfaring.  

 

FIGUR 8: FORDELING AF RESPONDENTERNE EFTER ERFARING 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 2 - egen tilvirkning 

 

At så stor en andel af respondenterne befinder sig i gruppen med mere end 25 års 

erfaring, øger blot muligheden for at den pågældende respondent har oplevet en 

psykopatisk leder gennem sin karriere som revisor. 
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Der er bevidst spurgt ind til revisorer ansat i forskellige størrelser af revisionsfirmaer 

beliggende rundt om i landet, for at få så bredt et indblik som muligt - dog med 

overvægt af statsautoriserede revisorer fra "Big 4"-firmaerne, hvilket jf. figur 9 er 

årsag til at langt de fleste besvarelser kommer derfra.  

 

FIGUR 9: FORDELING AF RESPONDENTERNE EFTER STØRRELSEN PÅ 

VIRKSOMHEDEN HVOR DE ER ANSAT 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 3 - egen tilvirkning 

 

At der er flest besvarelser fra revisorer ansat i større revisionsfirmaer, og især "Big 

4", øger igen muligheden for at den pågældende revisor har oplevet en leder med 

psykopatiske karaktertræk gennem sin karriere. Dette, da revisorer i de større 

revisionsfirmaer, herunder "Big 4", typisk reviderer store virksomheder, hvilke som 

tidligere beskrevet, virker mere tiltrækkende for en psykopat, da spillerummet her 

som udgangspunkt er større, end i en mindre virksomhed. 
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Erfaring med emnet 

Nedenstående figur 10 viser med 69,1 %, svarende til 121 af de 175 respondenter, en 

klar overvægt af statsautoriserede revisorer der gennem sin karriere har stødt på 

ledere blandt kunderne, der har udvist psykopatiske karaktertræk.  

 

FIGUR 10: FORDELING AF RESPONDENTERNE EFTER ERFARING MED 

PSYKOPATISKE LEDERE HOS KUNDERNE 

 

Kilde: Spørgeskemaeundersøgelsens spørgsmål 4 -  egen tilvirkning 

 

Med udgangspunkt i de i afhandlingen tidligere nævnte undersøgelser omkring 

omfanget af psykopater i erhvervslivet (afsnit 3.3), kommer dette antal dog lidt 

uventet. I den australske undersøgelse fra 2008 blandt kontorarbejdere på forskellige 

ledelsesplan, kom det som bekendt til udtryk, at kun 32,1 % havde oplevet at arbejde 

sammen med en leder der udviste psykopatiske karaktertræk.  
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En egentlig sammenholdelse af de to undersøgelser kræver dog at disse er fuldt ud 

sammenlignelige, hvilket som bekendt ikke er tilfældet. Begge undersøgelser berører 

erfaringen med psykopatiske ledere, dog med den forskel at der i den australske 

undersøgelse er tale om observationer internt i virksomheden, og at der i min 

undersøgelse er tale om eksterne observationer i form af revisors erfaringer.  

Derfor kan det være vanskeligt at vurdere om forskellen umiddelbart må findes i den 

geografiske beliggenhed (det danske kontra det australske samfund), at revisorer er 

bedre observatører grundet den brede erfaring hos forskellige typer virksomheder, 

eller at det høje tal i min undersøgelse blot skyldes at man i 2011 har opnået større 

bevidsthed omkring emnet, og derfor har nemmere ved at identificere sådanne typer. 

Hvad end årsagen måtte være, er 69,1 % dog et skræmmende højt antal. 

Såfremt ovenstående svar krydstabuleres med respondenternes køn, ses det jf. figur 

11 på næste side, primært at være de mandlige revisorer der har oplevet psykopatiske 

karaktertræk blandt kunderne, da mere end 2/3 af disse har svaret "Ja" til dette 

spørgsmål. For de kvindelige respondenter er dette kun gældende for lidt over 1/3. 

Årsagen hertil kan skyldes, at psykopatens adfærd opfattes forskelligt af mænd og 

kvinder, ligesom at dennes opførsel heroverfor også kan være forskellig. Dette kan 

bl.a. henføres til psykopatens ofte store kvindetække, herunder dennes charmerende, 

veltalende og manipulerende adfærd. Der kan dog ligeledes være tale om 

tilfældigheder i de modtagne svar. 
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FIGUR 11: KRYDSTABULERING AF RESPONDENTERNE EFTER KØN OG ERFARING 

MED PSYKOPATISKE LEDERE HOS KUNDERNE 

 

Kilde: Krydstabulering af spørgeskemaeundersøgelsens spørgsmål 4 med respondenternes køn -  egen tilvirkning 

 

En krydstabulering mellem svarene i spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 4 

omkring respondenternes erfaring med psykopatiske karaktertræk hos kunderne og 

størrelsen på det revisionsfirma respondenten er ansat i, viser jf. figur 12 på næste 

side, at der hyppigst er tale om erfaringer fra revisorer ansat i "Big 4"-firmaerne.  

Dette er måske ikke så overraskende, idet langt de fleste besvarelser som tidligere 

beskrevet, kommer fra "Big 4"-revisorer.  
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FIGUR 12: KRYDSTABULERING AF RESPONDENTERNE EFTER FIRMASTØRRELSE 

OG ERFARING MED PSYKOPATISKE LEDERE HOS KUNDERNE 

 

 

Kilde: Krydstabulering af spørgeskemaeundersøgelsens spørgsmål 4 med størrelsen på firmaet hvor respondenten er ansat -  

egen tilvirkning 

 

At erfaringen med psykopatiske karaktertræk hos kunderne er hyppigst hos "Big 4-

revisorerne, er dog også tilnærmelsesvist tilfældet set i forhold til den samlede 

respondentandel for de pågældende revisionsfirmaer. Her udgør andelen af revisorer 

der har svaret "Ja" til spørgsmålet, nemlig 73 % af de i alt 89 "Big 4"-revisorer, kun 

overgået af de helt små revisionsfirmaer med 75 % af de i alt 16 revisorer. 

Umiddelbart tyder dette på, at en psykopat ikke nødvendigvis primært vil være at 

finde i større virksomheder som først antaget, men derimod også i den størrelse 

virksomhed der revideres af de helt små revisionsfirmaer - dog gør det begrænsede 

antal af respondenter at det er vanskeligt at drage en egentlig konklusion herom. 
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En krydstabulering mellem respondenternes erfaring med psykopatiske karaktertræk 

hos kunderne og antal års erfaring som statsautoriseret revisor viser jf. bilag 4, en 

forholdsvis jævn fordeling på alle niveauer, dog med overvægt af revisorer med mere 

end 25 års erfaring. At antallet af revisorerne der har oplevede ledere med 

psykopatiske karaktertræk blandt kunderne øges med årene i branchen, bekræfter 

blot min antagelse omkring dette under analysen af figur 8 på side 42. 

De respondenter der svarede "Ja" til forrige spørgsmål omkring hvorvidt de havde 

oplevet ledere med psykopatiske karaktertræk blandt kunderne, blev herefter 

anmodet om at angive antallet af oplevede tilfælde. Kun 117 af de i alt 121 

respondenter der svarede "Ja" til forrige spørgsmål, valgte at svare på dette.  

Resultatet heraf må siges at være overraskende, idet det jf. figur 13 kommer til 

udtryk, at hele 59 % af disse respondenter, har oplevet et sted mellem 2 og 5 tilfælde 

af ledere med psykopatiske træk gennem deres karriere som statsautoriseret revisor. 

Hele 14,5 % mener endda at have oplevet flere.  

 
 

FIGUR 13: FORDELING AF RESPONDENTERNE EFTER ANTALLET AF OPLEVEDE 

TILFÆLDE AF PSYKOPATISKE LEDERE HOS KUNDERNE 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 5 - egen tilvirkning 
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Med udgangspunkt i de oplevede tilfælde, blev respondenterne herefter anmodet om 

for de 3 væsentligste tilfælde, at angive hvilke karaktertræk personen udviste.  

De 12 valgmuligheder tager udgangspunkt i Robert D. Hare's PCL-SV, der er 

nærmere beskrevet i afhandlingens afsnit 3.2. 

 

FIGUR 14: FORDELING AF RESPONDENTERNE EFTER DE HYPPIGST OPLEVEDE 

KARAKTERTRÆK 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 6 - egen tilvirkning 

 

Af respondenternes svar ses der ud fra ovenstående figur 14, en forholdsvis jævn 

fordeling blandt de oplistede karaktertræk, dog med karaktertræk som overfladisk, 

bedragerisk, samvittighedsløs, impulsiv og grandios selvforståelse som de 

væsentligste. Foruden disse karaktertræk, har flere respondenter angivet "Andet", 

hvorunder træk som seksuelt afvigende og grådighed er gennemgående. 
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Hvis ovenstående svar krydstabuleres med respondenternes køn, ses der jf. bilag 4, at 

være en forskellig opfattelse blandt mænd og kvinder af, hvilke karaktertræk der har 

været mest gennemgående for de oplevede tilfælde. Hvor de mandlige revisorer 

mener at karaktertræk som samvittighedsløs, bedragerisk og grandios selvopfattelse 

er de mest gennemgående, er det de kvindelige revisorers holdning, at der primært er 

tale om karaktertræk som dårlig selvbeherskelse, impulsivitet samt manglende 

empati. Det kommer således igen til udtryk, at psykopatens adfærd og opførsel tolkes 

forskelligt af mænd og kvinder. Der kan dog også her være tale om tilfældigheder i 

de modtagne svar. 

Jf. bilag 3, viser kønsfordelingen på de erfarede tilfælde med gennemsnitlige 93,3 %, 

en klar overvægt af mænd. Dette harmonerer således med de generelle antagelser om 

at langt størstedelen af psykopater er mænd, såvel som det faktum, at det primært er 

mænd der bestrider ledelsesposterne i dansk erhvervsliv7

Det næste spørgsmål i undersøgelsen vedrører størrelsen på den virksomhed hvor den 

pågældende leder var ansat. På baggrund af en række artikler såvel som tidligere 

undersøgelser på området, har jeg som udgangspunkt haft den opfattelse at 

psykopater oftest var at finde i større virksomheder. Til min store overraskelse må 

jeg dog konstatere, at dette ikke er tilfældet her - tværtimod. Jf. bilag 3, viser 

undersøgelsen, at der gennemsnitligt er tale om en fordeling hvor størstedelen, 

svarende til ca. 49 %, har været at finde i mindre virksomheder. Dernæst har 39 % af 

tilfældene været at finde i mellemstore virksomheder, og kun 12 % i de store 

virksomheder.  

Påstanden om at psykopater befinder sig bedst i store virksomheder med tilsvarende 

større spillerum, ses således ikke at være tilfældet her. Dette bekræftes til dels også 

af resultatet på krydstabuleringen mellem respondenternes erfaringer og størrelsen på 

revisionsfirmaet hvor de er ansat, jf. side 47. 

.  

Respondenterne blev herefter spurgt ind til i hvilken fase disse blev bekendt med 

adfærden. Her svarer gennemsnitligt 59 %, at adfærden er kommet til kendskab i 
                                                      
7 Tal fra Danmarks Statistik - www.dst.dk 
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forbindelse med udførelse af revisionen. Af de gennemsnitlige 12 % der ses at have 

svaret "Andet" under hvilken fase de blev bekendt med lederens adfærd, er det 

hyppigste svar, at dette først er kommet til kendskab ved nærmere eftertanke efter et 

par års revisionsforløb. Derudover mener enkelte respondenter, at der ikke har været 

tale om psykopatisk adfærd hos kunden, men derimod i egne rækker hos tidligere 

ledere / partnere i revisionsfirmaet.  

At der bliver påpeget sådanne forhold i et spørgsmål der reelt vedrører kundens 

adfærd, giver bestemt anledning til yderligere reflektering. I forbindelse med 

udsendelse af mit spørgeskema er jeg nemlig blevet mødt med flere lignende 

kommentarer og spørgsmål omkring omfanget af revisorer med psykopatisk adfærd.  

 

I spørgsmålet omkring hvorvidt kendskabet til personens adfærd har haft indflydelse 

på måden hvorpå revisionen blev grebet an, svarer 73,2 % "Ja" til dette jf. 

nedenstående figur 15.  

 

FIGUR 15: FORDELING AF RESPONDENTERNE UD FRA HVORVIDT DE OPLEVEDE 

TILFÆLDE HAVDE INDFLYDELSE PÅ MÅDEN REVISIONEN BLEV GREBET AN 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 10 - egen tilvirkning 
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Da der herefter spørges ind til hvordan dette har påvirket revisionen, ses de typiske 

reaktioner og handlinger opsummeret at være: 

• Øget agtpågivenhed og professionel skepsis 

• Formalia overholdes til fulde - alt gøres efter bogen  

• Øgede kontrolfunktioner og flere stikprøver 

• Kritisk stillingtagen til ledelsens udsagn, skøn, samt modtagen dokumentation 

• Større vægt på egne analyser  

• Lavere væsentlighedsniveau og større fokus på områder hvor den pågældende har 

indflydelse 

• Øget partnerinvolvering i alle revisionsfaser 

• Øget fokus på besvigelser, herunder udvidelse af revisionens omfang og strategi 

(udvidet substansrevision), samt anvendelse af IT-værktøjer til afsøgning af 

mistænkelige posteringer/transaktioner. 

• Revisors fratræden 

De modtagne svar går således i retning af at revisor er nødsaget til at forholde sig 

særligt kritisk i tilfælde hvor sædvanlige barrierer for hvad der er ret og rimeligt ikke 

eksisterer, og hvor troværdighed og tillid til ledelsen er på et minimum.  
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Jf. figur 16, vurderes der ikke at være tale om et branchespecifikt problem da 90 af 

respondenterne, svarende til 82,6 %, svarer "Nej" til dette spørgsmål.   
 

FIGUR 16: FORDELING AF RESPONDENTERNE UD FRA HVORVIDT DE VURDERER 

AT DER ER TALE OM ET BRANCHESPECIFIKT PROBLEM  

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 12 - egen tilvirkning 

 

Problemet med psykopatiske ledere er således eksisterende i alle brancher, og det må 

blot konstateres at undersøgelsen bekræfter de tidligere udsagn om at psykopater 

findes overalt. 
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Påvirkning af revisionen 

At moral og etik hos lederne er et vigtigt fundament for samarbejdet med revisor, 

kommer til udtryk i næste spørgsmål, idet 140 respondenter, svarende til 88,1 % af 

dem der har valgt at svare på spørgsmålet, mener at en vurdering af ledelsens adfærd 

er en del af revisionen. 

 

FIGUR 17: FORDELING AF RESPONDENTERNE UD FRA HVORVIDT EN VURDERING 

AF LEDELSENS ADFÆRD ER EN DEL AF MÅDEN HVORPÅ REVISIONEN 

PLANLÆGGES OG UDFØRES 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 14 - egen tilvirkning 

 

Når respondenterne herefter spørges ind til hvilke handlinger der i givet fald 

foretages, ses de typisk at omfatte: 

• Henvendelse til fratrædende revisor 

• Kundeaccept ved valg og genvalg, hvori en subjektiv vurdering af ledelsen 

indgår. Dette med henblik på at vurdere om ledelsen er kompetent og troværdig 
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• Risikovurdering i planlægningsfasen - herunder en forståelse for ledelsens adfærd 

samt en vurdering af dennes integritet, ansvarlighed, værdiggrundlag m.v. 

Revisorerne er således enige i, at tillid til ledelsen er vigtig for at kundeforholdet kan 

opretholdes, og at en revisionsopgave altid bør omfatte en vurdering af menneskene 

bag.  

Såfremt en leder med psykopatiske karaktertræk først identificeres i forbindelse med 

udførelse af revisionen, hvilket på baggrund af tidligere spørgsmål i denne 

undersøgelse ofte ses at være tilfældet, anvendes da foruden ovenstående, ligeledes 

handlinger som beskrevet under adfærdens indflydelse på revisionen. 

I forbindelse med behandling af undersøgelsens svar kommer det til udtryk, at flere 

revisorer finder vurderingen af ledelsen særdeles vanskelig, idet de ingen uddannelse 

har inden for det psykologiske område. Dertil kommer, at der i flere revisionsfirmaer 

ikke findes formelle og dybdegående tjekklister på området, hvorfor det i stedet er 

revisors sunde fornuft og mavefornemmelse der er afgørende for vurderingen.     
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Psykopatisk adfærd i relation til besvigelser 

I relation til hvorvidt der opleves en sammenhæng mellem besvigelser og 

psykopatisk adfærd hos personen der har begået handlingen, vurderer kun 54 

respondenter, svarende til 34,6 %, at dette er tilfældet. Så til trods for at der sker et 

øget fokus fra revisors side når en leder udviser psykopatiske træk, er der jf. 

undersøgelsen ingen reel besvigelsesrisiko hvad angår dette forhold, i næsten 2/3 af 

tilfældene. 

 

FIGUR 18: FORDELING AF RESPONDENTERNE UD FRA HVORVIDT DER GENNEM 

REVISORS KARRIERE ER OPLEVET BESVIGELSER DER KUNNE KNYTTES TIL EN 

PSYKOPATISK ADFÆRD HOS PERSONEN DER HAVDE BEGÅET HANDLINGEN 

 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 16 - egen tilvirkning 

 

På baggrund af den lave andel af respondenter der har oplevet en sammenhæng 

mellem besvigelser og psykopatisk adfærd hos personen der har begået handlingen, 

vurderes det unødvendigt at foretage krydstabulering med forskellige 

baggrundsvariable. 
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Man kan undre sig over at en person ikke nødvendigvis skal besidde psykopatiske 

træk for at begå besvigelser. Alt andet lige, er der jo tale om uansvarlig adfærd, hvor 

grådighed, manglende samvittighed og tilsidesættelse af moral i den grad må spille 

ind. Men hvis ikke det er de psykopatiske træk der gør udfaldet, hvad er så årsagen 

til at en person begår besvigelser? En nyere undersøgelse fra revisionsfirmaet KPMG 

benævnt "Who is the typical Fraudster?" (oversat til dansk: Hvem er den typiske 

svindler?) viser, at den typiske svindler er en mand i alderen 36-45 år, som arbejder i 

et ledende finansjob (KPMG, 2011). Der er således tale om en person som revisor 

ofte har tæt kontakt med. At denne person ikke identificeres i forbindelse med 

risikovurderingen og vurderingen af ledelsen generelt, må med udgangspunkt i 

spørgeskemaundersøgelsen i så fald skyldes, at besvigelsen ikke umiddelbart knytter 

sig til personens generelle adfærd. En presset privatøkonomi, herunder overforbrug 

og fejlslåede investeringer kan derimod ligeledes vise sig at være incitamentet.  

Dette falder dog uden for afhandlingens afgrænsning, hvorfor forholdet ikke 

behandles yderligere. 

Kontaktinformation med henblik på yderligere interview 

Af de respondenter der i spørgeskemaundersøgelsen svarede "Ja" til at have oplevet 

besvigelser hos kunder hvor disse kunne knyttes til psykopatisk adfærd hos personen 

der havde begået handlingen, ønskede blot 10 at blive kontaktet med henblik på 

yderligere uddybelse af episoden(erne). Af disse 10, har jeg valgt at kontakte 2 

personer. Der er ikke kontaktet flere, da omfanget af revisorer der har oplevet en 

sammenhæng mellem begåede besvigelser og psykopatiske karaktertræk hos 

personen der har begået handlingen, ikke tyder på en tendens. 

Fremgangsmåden for interviewet har været delvist struktureret, idet jeg igennem 

afhandlingen har opnået et vis teoretisk og praktisk kendskab til området, men stadig 

er åben over for de yderligere synspunkter og informationer som den interviewede 

eventuelt kunne fremkomme med. Interviewet er dog i lighed med et 

informantinterview, stadig relativt åbent, idet jeg har valgt kun at have en 
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temaramme at tage udgangspunkt i, og således lade svarene danne grundlag for de 

næste spørgsmål. Grundet geografiske afstande er der foretaget telefoniske 

interviews.   

De interviewede revisorers erfaringer er kort beskrevet i de følgende afsnit. 

 

1. informant - A 

Den første interviewede revisor, også kaldet informanten, er en mand med 21-25 års 

erfaring som statsautoriseret revisor, der er ansat i mellemstort revisionsfirma. I det 

efterfølgende omtales informanten som A. 

A mener at have oplevet en række ledere med psykopatiske karaktertræk, dog i 

forskellige grader. I tilfælde hvor der har været tale om væsentlige psykopatiske træk 

der tydeligt har påvirket tillid og troværdighed i en negativ retning, er kundeforholdet 

ophørt.  

Det som A finder mest bemærkelsesværdigt for langt de fleste af tilfældene, har 

været personernes charmerende og "pleasende" adfærd. Det er A's oplevelse, at 

personerne som udgangspunkt har virket kompetente, troværdige og særdeles 

veltalende, men i bund og grund har langt størstedelen af de oplysninger som A har 

modtaget fra disse personer været usande.  

Det er A's holdning, at den indledende risikovurdering af ledelsens adfærd i 

acceptfasen er meget overfladisk, da det stort set er umuligt at opnå et dybdegående 

kendskab på så kort tid. Han påpeger desuden, at der for revisionsfirmaets 

vedkommende kan være tale om store indtægter over en årrække, hvorfor man 

hurtigt kan lade sig forblinde af en veltalende virksomhedsleder eller ejer. At revisor 

forholder sig kritisk, kommer således først til udtryk i forbindelse med selve 

revisionen.   

A oplyser at han har oplevet besvigelser som følge af psykopatiske træk hos ledere i 

mange forskellige typer af opgaver. Der har været tale om mange kreative løsninger, 
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hvor personernes adfærd ofte har været medvirkende til at besvigelsen har kunnet 

foregå over længere tid. 

A oplyser at han som revisor ikke anvender psykologiske værktøjer til vurdering af 

ledelsen, men at det i stedet er den sunde fornuft kombineret med de mange års 

erfaring i branchen der gør ham opmærksom på ledelsens adfærd. Derudover mener 

A ikke at der bør indarbejdes yderligere revisionshandlinger på området, da de ikke 

vil medføre noget brugbart - en psykopat vil af natur alligevel formå at virke 

troværdig og overbevisende. 

 

2. informant - B 

I det andet interview er informanten en mand med mere end 25 års erfaring som 

statsautoriseret revisor, der er ansat i et stort revisionsfirma. I det efterfølgende 

omtales informanten som B. 

B oplyser, at han gennem sin karriere som statsautoriseret revisor har oplevet en 

række ledere der har udvist psykopatiske karaktertræk. Disse personer er som regel 

meget dygtige og indtjeningsfremmende for den virksomhed hvor de er ansat - så 

længe adfærden ikke resulterer i besvigelser vel at mærke.  

B har dog flere gange oplevet en sammenhæng mellem psykopatiske ledere og 

begåede besvigelser, hvor der i de mest bemærkelsesværdige tilfælde har været tale 

om en klar overvægt af dominans og ansvarsfralæggelse, samt en manipulerende og 

uforudsigelig adfærd hos den pågældende. Personerne har uden hensyntagen til 

andre, overbevisende løjet om mange forhold, og har når der blev stillet 

spørgsmålstegn herved, altid kunne komme med en plausibel forklaring. 

Det er B's vurdering, at psykopatiske ledere findes i alle former for organisationer, og 

at revisors tilgang som den er i dag, ikke umiddelbart bør ændres. Revisor er ikke 

uddannet inden for det psykologiske område, og det kan derfor være farligt at have 

en tilgang der retter sig mod en mulig psykopatisk adfærd hos ledelsen. Det er 
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ligeledes B's vurdering at revisor i stedet bør bruge sine sunde fornuft og 

professionelle skepsis når det kommer til en vurdering af ledelsen. 

 

Eksempel på en leder med psykopatiske karaktertræk 

I det efterfølgende, vil jeg overordnet beskrive en enkelt af de episoder som kom til 

mit kendskab gennem ovennævnte interviews. Årsagen til at jeg vælger at fremhæve 

netop denne episode skyldes, at der (på baggrund af informantens udsagn) her må 

være tale om en person med meget tydelige psykopatiske karaktertræk, der ved brug 

af disse træk har svindlet for store millionbeløb gennem en længere årrække.  

Det skal påpeges, at der udelukkende er tale om informantens synspunkter og 

erfaringer, hvorfor det er muligt at andre ikke ville have den samme oplevelse af den 

pågældende situation. 

 

Situationen forløb således: 

I forbindelse med revisors tiltrædelse hos en mellemstor dansk virksomhed, gør 

direktionen revisor opmærksom på at der grundet ulyksalige private forhold hos 

selskabets økonomidirektør, skal tages særligt hensyn til denne og at denne som 

følge af de private omstændigheder ofte udviser en mærkværdig adfærd.  

Direktionen oplyser i samme forbindelse at vedkommende betragtes som en dygtig 

og betroet medarbejder, og at denne havde været ansat i virksomheden i mere end 30 

år.  

Under revisionen opdager revisor hurtigt at der er store svagheder i virksomhedens 

interne kontrolapparat, men direktionen ønsker ikke at på ændre dette førend 

økonomidirektøren engang skal pensioneres, idet de udviser blind tillid til personen. 

Denne tillid viser sig dog at være særdeles ufortjent, idet personen gennem en 

længere årrække har svindlet for et tocifret millionbeløb, ved brug af falske 
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kreditorposteringer og overførsel til egen konto. Dette er hverken virksomhed eller 

revisor dog klar over på dette tidspunkt. 

Efter en årrække indtræffer finanskrisen og som følge heraf er virksomheden 

nødsaget til at nedjustere. I den forbindelse skal kreditormassen nedbringes, og flere 

unødvendige kreditorer skæres fra. Økonomidirektøren ved at dette med stor 

sandsynlighed vil afsløre de begåede besvigelser, så vedkommende forsøger ihærdigt 

at overtale direktionens medlemmer hver især til at nedjustere andre steder. I samme 

forbindelse udnytter personen det forhold at direktionen ikke taler sammen, og 

forsøger derfor at plante rygter og holdninger hos hvert enkelt medlem, der skader 

det indbyrdes forhold i direktionen. Dette køber personen lidt tid, og i den 

forbindelse beslutter vedkommende sig for at gå på pension.  

I perioden efter opdages besvigelserne, og det kan konstateres at alle posteringer 

knyttet hertil er foretaget fra den tidligere økonomidirektørs pc. Dertil kan nævnes, at 

posteringerne udelukkende er foretaget i weekenderne når ingen andre har været på 

arbejde. Direktionen er dybt chokeret, og tvivler endda i starten på om 

vedkommende virkelig er skyldig, til trods for de mange beviser. 

Da økonomidirektøren konfronteres, forholder denne sig uforstående overfor 

situationen og alt bliver nægtet, ligesom at skylden placeres hos alle andre.  

Hvad der videre er sket i sagen vælger jeg ikke at omtale, grundet ønsket om 

anonymitet hos informanten. Oplysningerne om det videre forløb kan nemlig være 

medvirkende til at sagen og de involverede personer bliver identificeret.     

For at vende tilbage til revisors oplevelse af økonomidirektøren, så er det tydeligt for 

revisor, at denne gennem sin tid hos virksomheden, stifter bekendtskab med flere 

sider af økonomidirektøren. Det ene øjeblik er vedkommende meget dominerende og 

træffer iskoldt sine beslutninger, mens vedkommende det næste virker svag og 

hjælpeløs. Personens adfærd tilpasses generelt efter situationen med henblik på at 

opnå fordel, og det har i den forbindelse været tydeligt, at vedkommende har udnyttet 

andres empati og forståelse for den private situation. Derudover kan det nævnes, at 
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økonomidirektøren ofte har manipuleret med de ansatte ved at nedgøre og skabe 

indbyrdes splid, og har samtidig selv formået at fremstå som en kompetent og 

troværdig person der kun ville det bedste for alle. Informanten fortæller endda at 

økonomidirektøren har forsøgt at få denne til at sætte spørgsmålstegn ved 

medlemmer af direktionen, og efter at besvigelserne er kommet til revisors / 

informantens kendskab, er det yderligere kommet frem at vedkommende også har 

forsøgt at få direktionen til at sætte spørgsmålstegn ved revisor. Det har lykkedes ved 

en række af de tidligere revisorer, som økonomidirektøren har haft succes med at 

udskifte så snart de kom for tæt på. 

Informanten vurderer, at der ikke var andet han kunne have gjort for at afsløre 

personen tidligere. Økonomidirektørens mærkværdige opførsel blev af direktionen 

undskyldt med den tragiske oplevelse i privatlivet, og til trods for revisors hyppige 

udtalelser omkring det svage kontrolmiljø og manglende funktionsadskillelse, 

vurderede direktionen ikke at der var tale om et reelt problem grundet den blinde 

tillid til vedkommende.  

Til trods for det tydelige eksempel på psykopatiske karaktertræk hos personen, er det 

dog stadig informantens generelle holdning, at de handlinger revisor foretager i 

forbindelse med vurdering af ledelsen, ikke skal udvides til at være mere 

dybdegående - dette da revisor som udgangspunkt ikke kan tage den beslutning at en 

kunde er utroværdig, og basere sin revision herpå.    

5.2 Delkonklusion  
Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår tydeligt, at ledere med psykopatiske 

karaktertræk hos kunderne, ikke er et ukendt fænomen for revisor.  

Langt de fleste revisorer har gennem deres karriere oplevet ledere med psykopatiske 

karaktertræk, og for langt størstedelen har der været tale om mere end ét tilfælde.  

De pågældende ledere har typisk fremstået som overfladiske, bedrageriske, og 

samvittighedsløse, ligesom at de ofte har udvist manglende empati over for 

situationer og andre mennesker.  
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De ses ofte at være ansat i mindre virksomheder, hvilket betyder at den psykopatiske 

leder ikke nødvendigvis har behov for så stort et spillerum som først antaget. 

En vurdering af revisionsopgaven, vil på baggrund af svarene fra spørgeskema-

undersøgelsen, altid omfatte en vurdering af ledelsen. Det kommer dog til udtryk, at 

der ofte er tale om meget overordnede vurderinger der generelt er rettet mod 

besvigelsesrisikofaktorer og ikke direkte mod afvigende adfærd hos ledelsen.  

Flere revisorer finder en mere dybdegående vurdering af ledelsen særdeles vanskelig, 

idet de ingen uddannelse har inden for det psykologiske område. Derudover er det 

relativt begrænset hvad der benyttes af dybdegående tjekklister på området, idet det 

hovedsagligt er revisors sunde fornuft og mavefornemmelse der ligger til grund for 

ledelsesvurderingen.     

Ledere med psykopatiske karaktertræk er oftest kommet til revisors kendskab i 

forbindelse med revisionens udførelse. Dette til trods for at ledelsesvurderingen 

foretages i planlægningsfasen.  Når manglende troværdighed og tillid til ledelsen 

først kommer til udtryk i forbindelse med revisionens udførelse, tilpasses revisionen 

til at have en mere kritisk tilgang, bl.a. med fokus på tendenser i skøn, usædvanlige 

transaktioner m.v. En sammenhæng mellem begåede besvigelser og psykopati hos 

personen der har begået handlingen, ses dog umiddelbart ikke at være tilfældet.  

5.2.1 Reaktioner på undersøgelsen 

I forbindelse med fremsendelsen af spørgeskemaet, har jeg foruden positive 

henvendelser, også fået en række tilbagemeldinger fra statsautoriserede revisorer der 

ikke har ønsket at deltage i undersøgelsen. De hyppigste årsager til disse afslag, 

skyldes travlhed, manglende interesse for emnet, tavshedspligt samt manglende lyst 

til at udtale sig om kunder (til trods for at undersøgelsen er anonym) m.v. De fleste 

afslag har været formuleret i en høflig og professionel tone, men i et enkelt tilfælde 

var tilbagemeldingen så ubehagelig at jeg fik fornemmelsen af selv at være blevet 

udsat for en psykopatisk person der tydeligt følte sig provokeret af min henvendelse. 

I dette tilfælde henvender personen, der i øvrigt er partner i et mellemstort 
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revisionsfirma, sig første gang til mig med udtalelser om hvordan jeg tillader mig at 

karakterisere mennesker som psykopater fordi de er impulsive og ustrukturerede, 

ligesom han af flere omgange nedgør min person og karakteriserer min undersøgelse 

som værende tendentiøs (Det er tydeligt at vedkommende ikke har læst og forstået 

det indledende afsnit i spørgeskemaet). Flere af udtalelserne er skrevet med store 

bogstaver og afsluttes med udråbstegn, og selv efter en høflig men bestemt 

tilbagemelding fra min side, fortsætter han med sine ubehagelige udtalelser omkring 

undersøgelsen såvel som min person. Det skal måske også lige nævnes, at personen i 

første omgang vælger at inddrage 13 af sine kollegaer i henvendelsen til mig, hvilket 

sammen med den anvendte tone, højst sandsynligt er gjort for at fremhæve sig selv 

og for at nedgøre mig. 

Personens henvendelse gjorde at jeg kortvarigt fik en følelse af usikkerhed og derved 

begyndte at tvivle på mine formuleringer og fremgangsmåde. Dette faldt dog hurtigt 

til jorden igen, og bekræftede i stedet min beskrivelse af psykopaten og den 

psykopatiske leder under afhandlingens kapitel 3, hvilket jeg finder ret morsomt. Det 

skal dog påpeges, at det på baggrund af manglende kendskab til, samt den 

begrænsede kommunikation med personen, ikke er muligt at vurdere om der 

decideret er tale om en psykopatisk person. Det er dog tydeligt, at jeg har ramt et ømt 

punkt og at personen muligvis har følt sig truffet på flere punkter. 
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6 Revisors arbejdshandlinger på området 

FIGUR 19: AFHANDLINGENS OPBYGNING 
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Kilde: egen tilvirkning 

Nærværende kapitel omhandler revisors overvejelser og handlinger forbundet med 

vurderingen af ledelsens adfærd. 

Revisor har til pligt til at revidere i overensstemmelse med "god revisionsskik", jf. 

lov om Statsautoriserede revisorer, hvilket indebærer overholdelse af de danske 

revisionsstandarder. I den forbindelse, skal revisor således bruge sin sunde fornuft og 

opretholde sin professionelle skepsis, der naturligt udbygges i takt med erfaringen. 

RS 240 (ajourført) - "Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af 

regnskaber" - nævner ikke direkte at revisor bør vurdere ledelsens adfærd, men 

kræver derimod jf. afsnit 2, "at revisor opretholder en professionel skeptisk 

indstilling, der tager højde for, at væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 

kan forekomme, uanset revisors hidtidige erfaringer med virksomhedens øverste og 

daglige ledelses ærlighed og integritet". Heri må en vurdering af ledelsen således 

ligge. Dertil vil en overordnet vurdering af ledelsen forekomme som et naturligt 

element af risikoanalysen ved kundeaccept, i og med de interne faktorer i 

virksomheden vurderes som følge af den væsentlige indflydelse på den iboende 

risiko8

Hvor stort et fokus vurderingen har på ledelsens adfærd og opførsel, herunder om der 

i vurderingen tages stilling til potentielle erhvervspsykopater, diskuteres kort i 

efterfølgende afsnit.  

.  

                                                      
8 Jf. RS 200 forstås følgende ved den iboende risiko: "“Iboende risiko” er hvor sårbar et revisionsmål er for 
væsentlig fejlinformation, som enten individuelt eller sammen med andre fejlinformationer kan være væsentlig, 
forudsat at der ikke er nogen relaterede kontroller" 
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6.1 Vurdering af ledelsens adfærd 
Efter forespørgsel til flere store revisionsfirmaer9

I forbindelse med accept af en ny revisionskunde eller ved den årlige fornyelse af 

kundeaccepten, foreligger der en risikovurdering. Denne risikovurdering tager 

stilling til de risici der for revisor kan være forbundet med samarbejdet, herunder 

hvorvidt der hersker tvivl om kundens integritet, hæderlighed og moral.  

Ved accept af en ny kunde, kan det dog, grundet det kun overfladiske kendskab til 

denne, være vanskeligt at afgøre om ledelsen eller andre medarbejdere på væsentlige 

poster udgør en risiko som følge af deres mulige psykopatiske adfærd, idet adfærden 

oftest ikke vil være kommet til udtryk på det pågældende tidspunkt. En grundigere 

vurdering af ledelsen bør derfor foretages i forbindelse med planlægning og 

udførelse af revisionen. Hertil kommer begrebet ledelsesrevision.  

, og på baggrund af 

spørgeskemaundersøgelsen, må det konstateres at der ikke anvendes psykologiske 

værktøjer eller lignende til at vurdere ledelsens adfærd ud fra. Risici forbundet med 

ledelsen vurderes derimod generelt på baggrund professionel skepticisme samt 

identifikation af "red flags" ud fra standard arbejdspapirer og tjeklister, der dog 

primært fokuserer på kendskab til, samt mulighederne for at begå besvigelser; 

herunder svagheder i de interne kontroller, funktionsadskillelse, usædvanlige 

transaktioner m.v. 

Set fra en revisionssynsvinkel, handler ledelsesrevision om at revidere ledelsen ved 

eksempelvis at vurdere om denne er troværdig med hensyn til udsagn omkring de 

økonomiske informationer i forbindelse med revision af årsrapporten. Derudover kan 

begrebet også opfattes som en undersøgelse af hvorvidt ledelsen er kompetent 

(Søndergaard, 1996). For at imødekomme dette, bør revisor i forbindelse med 

revisionen, foretage en vurdering af ledelsen hvad angår dennes evner og vilje til at 

lede den pågældende virksomhed, ligesom ledelsens troværdighed og syn på risici 

også skal vurderes. 

                                                      
9 Diverse forespørgsler til "Big 4", 
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Ledelsesrevision skal ikke nødvendigvis udføres særskilt, men kan med fordel 

foretages som del af den finansielle revision, i forbindelse med revisors almene 

interviews og forespørgsler til ledelse og medarbejdere. Herved opnås et indtryk af 

lederens personlighed og adfærd, og revisor kan på baggrund heraf vurdere, om der 

er særlige besvigelsesrisikofaktorer tilknyttet lederen eller andre nøglepersoner. I den 

forbindelse vil det også være muligt at vurdere om disse personer eventuelt er i 

besiddelse af psykopatiske karaktertræk. 

6.2 Foretagne revisionshandlinger  
For at få et indblik i hvor stor vægt revisor lægger på ledelsesrevision, er der i 

spørgeskemaundersøgelsen (afsnit 5.1) spurgt ind til hvorvidt en vurdering af 

ledelsens adfærd er en del af måden hvorpå revisor planlægger og udfører sin 

revision, og i givet fald hvilke handlinger der foretages. 

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det som tidligere beskrevet i afhandlingen, at 

tillid til ledelsen er altafgørende for revisor, og at en revisionsopgave af risikohensyn 

altid bør omfatte en vurdering af ledelsen. Vurderingen foretages indledende i 

forbindelse med kundeaccept, men opnås endeligt når revisor har fået en forståelse 

for ledelsens adfærd, herunder dennes troværdighed, integritet, værdiggrundlag m.v., 

hvilket dog oftest først være sig visende i forbindelse med, eller efter endt revision. 

Ved kundeaccept foretages et baggrundstjek af ledelsen og ejerkredsen, hvor bl.a. det 

generelle omdømme, den faglige baggrund samt tidligere erhvervsaktiviteter 

vurderes. I den forbindelse rettes der ligeledes henvendelse til fratrædende revisor. 

Kundeaccepten indebærer også en umiddelbar vurdering af ledelsens moral og 

adfærd samt risikovillighed, med henblik på om dette kan danne grundlag for et 

fornuftigt samarbejde, eller om kunden medfører en øget risiko for revisor. 

I planlægnings- såvel som udførelsesfasen foretages der en grundigere vurdering af 

ledelsen, idet der gennem revisionen og samarbejdet generelt, opnås et større 

kendskab til personlighed og adfærd gennem samtaler, interviews m.v. Såfremt 

revisor opnår mistanke om, eller kendskab til, at en leder udviser psykopatiske 
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karaktertræk, skærpes agtpågivenheden og der vil generelt være kritisk stillingtagen 

til ledelsens udsagn og skøn, såvel som den modtagne dokumentation. Omfanget af 

revisionen udvides, og der vil lægges væsentlig større vægt på revisors egne 

analyser. Dertil kommer revisors sunde fornuft og mavefornemmelse der udbygges 

gennem erfaring.  

Mere dybdegående handlinger til brug for vurdering af ledelsens adfærd, herunder 

om denne besidder psykopatiske karaktertræk, ses ikke at være anvendt blandt de 

adspurgte revisorer. Der er dog for langt de fleste enighed om at en psykopat ikke 

kan revideres, og at samarbejdet ophører hvis adfærden bliver uacceptabel. 

6.3 Delkonklusion 
Revisor har til pligt til at revidere i overensstemmelse med "god revisionsskik", og i 

den forbindelse bruge sin sunde fornuft samt opretholde sin professionelle skepsis. 

Jf. RS 240 (ajourført), bør denne skepsis bl.a. omfatte en vurdering af ledelsens 

ærlighed og integritet. I denne vurdering ligger begrebet ledelsesrevision.  

Foruden en vurdering af ærlighed og integritet, omhandler ledelsesrevision ligeledes 

en vurdering af ledelsens adfærd, troværdighed og syn på risici, samt en 

undersøgelse af hvorvidt ledelsen er kompetent.  

På baggrund af diverse forespørgsler til flere store revisionsfirmaer samt 

besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen må det konstateres, at vurderingen af 

ledelsens adfærd ofte foretages meget overfladisk, idet der generelt ikke anvendes 

psykologiske værktøjer i revisors arbejde. I stedet lægges der vægt på revisors 

professionelle skepsis og mavefornemmelse som følge af at standard arbejdspapirer 

og tjeklister til brug for ledelsesrevisionen, primært fokuserer på kendskab til, samt 

mulighederne for at begå besvigelser, og ikke en afvigende adfærd hos ledelsen som 

så. 
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7 Konklusion 

FIGUR 20: AFHANDLINGENS OPBYGNING 

Indledning og 
metode-

beskrivelse 
(kap. 1+2)
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(kap. 3)
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(kap. 4)

Adspurgte 
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erfaringer 

(kap. 5)

Revisors 
arbejds-

handlinger på 
området 
(kap. 6)

Konklusion og 
perspektivering 

(kap. 7)

 

Kilde: egen tilvirkning 

Formålet med denne afhandling har været at få indblik i, i hvilket omfang danske 

revisorer oplever personer med psykopatiske karaktertræk blandt revisionskunderne, 

og om der tages højde for dette i forbindelse med revisionen.  

Afhandlingens problemformulering er søgt besvaret gennem ovenstående beskrivelse 

af hovedspørgsmålet, samt følgende delspørgsmål: 

• Hvad kendetegner en psykopat? 

• Hvor udbredte er psykopater i dansk erhvervsliv? 

• Er der sammenhæng mellem begåede besvigelser og psykopati? 

• Hvilke handlinger foretager revisor i relation til dette og tages der herunder 

stilling til ledelsens måde at agere på?  

Jeg vil i nærværende afsnit, give min konklusion på de stillede spørgsmål. 

Psykopati er ikke en sindssygdom, men derimod en mangeltilstand eller en ubevidst 

måde at leve livet på. Det der adskiller en psykopat fra en sindssyg er, at psykopatens 

virkelighedsopfattelse er normal - psykopaten er således ikke selv klar over den 

afvigende adfærd.  

Der findes mange typer af psykopater, men den type som afhandlingen har valgt at 

fokusere på, er den såkaldte "erhvervspsykopat", der ofte er at finde i en ansvarsfuld 

stilling hos en lang række af virksomheder. At psykopaten kan komme til tops 

indenfor erhvervslivet, skyldes ofte dennes særlige kombination af charme, karisma, 

manglende hensyn til andre, et umætteligt magtbehov, samt en storslået evne til at 

manipulere.  
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Inden for de seneste år, er der i Danmark såvel som i udlandet, set en række 

erhvervsskandaler, hvor hovedpersonerne udadtil har virket som succesfulde og 

kompetente erhvervsledere, men hvor det dog har vist sig, at flere af disse har været i 

besiddelse af en række psykopatiske karaktertræk. I den forbindelse har spørgsmålet 

om hvorvidt der er sammenhæng mellem de begåede handlinger og en psykopatisk 

adfærd hos de implicerede, rejst sig. I Danmark ses der i forbindelse med retssager, 

ikke at være tradition for at vurdere hvorvidt der er en sammenhæng mellem begåede 

besvigelser og psykopati hos personen der har foretaget handlingen, hvilket bl.a. er 

årsag til at der ikke umiddelbart foreligger nogen danske undersøgelser på området.  

Afhandlingens empiri viser, at ledere med psykopatiske karaktertræk ikke er et 

ukendt fænomen for de statsautoriserede revisorer, tværtimod har langt de fleste 

oplevet en eller flere psykopatiske erhvervsledere gennem karrieren. 

Revisorerne er hovedsagligt blevet bekendt med adfærden i forbindelse med 

revisionens udførelse, hvilket som regel har resulteret i at revisionen har anlagt en 

mere kritisk tilgang bl.a. med øget fokus på tendenser i skøn, usædvanlige 

transaktioner m.v. Tillid til ledelsen og dennes troværdighed er altafgørende for 

revisionen, og en væsentlig svækkelse af denne vil ofte resultere i en opsigelse af 

kundeforholdet. 

I forbindelse med en revisionsopgave, foretages der altid en vurdering af ledelsen, 

herunder dennes adfærd, troværdighed og syn på risici. Derudover vil ærlighed, 

integritet samt en vurdering af hvorvidt ledelsen er kompetent også spille en 

afgørende rolle. Ofte er der dog tale om meget overordnede vurderinger der generelt 

er rettet mod besvigelsesrisikofaktorer og ikke direkte mod afvigende adfærd hos 

ledelsen. Da revisorerne ingen uddannelse har inden for det psykologiske område, 

anses en mere dybdegående vurdering af ledelsen som en særdeles vanskelig opgave. 

Samtidigt er det relativt begrænset hvad der benyttes af dybdegående tjeklister i 

forbindelse med vurderingen af ledelsens adfærd, idet det hovedsagligt er revisors 

sunde fornuft og mavefornemmelse der ligger til grund for ledelsesvurderingen. 
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Af afhandlingens empiri kommer det til udtryk at der for langt de fleste tilfælde af 

besvigelser, ikke ses at være sammenhæng til psykopatiske karaktertræk hos 

personen der har begået handlingen. Dette er bl.a. medvirkende til at der fra 

revisorernes synspunkt ikke vurderes at være behov for at foretage yderligere 

handlinger i forbindelse med ledelsesvurderingen.  

På baggrund af ovenstående, er det min samlede konklusion, at psykopatiske 

erhvervsledere er et gennemgående fænomen i dansk erhvervsliv, og at der delvist 

tages højde herfor i forbindelse med revisionen, til trods for at adfærden ikke 

nødvendigvis øger sandsynligheden for besvigelser. I relation hertil må det ydermere 

konkluderes, at ledelsens adfærd dog vurderes relativt overordnet i forbindelse med 

risikovurdering og revisionen generelt, og at der ikke foretages dybdegående 

handlinger på området. 

Min konklusion er dog begrænset af omfangen i det empiriske materiale, herunder 

antallet af besvarelser på spørgeskemaet.   

7.1 Perspektivering 
I forlængelse af denne afhandling, mener jeg at nedenstående forhold vil være 

interessante og relevante at undersøge nærmere: 

• En større empirisk undersøgelse end den som er udført i afhandlingen, 

omfattende samtlige statsautoriserede revisorer i Danmark. 

• Omfanget af psykopatiske revisorer. 

Gennem forløbet af spørgeskemaundersøgelsen og afhandlingen generelt, sidder 

jeg tilbage med fornemmelsen af, at der også må findes psykopatiske revisorer. 

Dels grundet det faktum at psykopater tilsyneladende findes overalt, såvel som 

min egen oplevelse jf. afsnit 5.2,1, men i særdeleshed også grundet det forhold at 

jeg har modtaget en række henvendelser fra flere af de statsautoriserede revisorer 

der indgår som respondenter i spørgeskemaundersøgelsen såvel som andre 
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revisorer, omkring muligheden for at undersøge udbredelsen af revisorer med 

psykopatiske karaktertræk.  

Flere revisorer antyder at disse ofte er at finde rundt om i revisionsfirmaerne, og 

at de typisk er vanskelige at komme af med grundet deres høje stillinger som 

partnere og indehavere.  

Såfremt psykopatiske revisorer er et generelt problem, kan dette have en 

væsentlig negativ indvirkning på revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, og dermed være en trussel mod selve revisionsbranchen. 
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9 Bilag 

9.1 Bilag 1 - Psychopathy Checklist-Revised  
 

Oversat til dansk: 

1 Veltalende og charmerende 

2 Egocentrisk og selvovervurderende 

3 Konstant behov for spænding og nye impulser 

4 Let ved at lyve og bortforklare 

5 Bedragerisk og manipulerende 

6 Ingen skyldfølelse og anger 

7 Svagt og overfladisk følelsesliv 

8 Manglende indlevelsesevne og empati 

9 Snyltende livsstil 

10 Opfarende, aggressiv og ringe selvkontrol 

11 Promiskuøs livsstil (hurtige forhold og utroskab) 

12 Tidlige adfærdsproblemer (før 12-års alderen) 

13 Kort tidshorisont. Ingen langsigtet planlægning. 

14 Impulsiv 

15 Ansvarsløs som forælder 

16 Mange skilsmisser og mislykkede forhold 

17 Ungdomskriminel (før 15-års alderen) 

18 Ny kriminalitet under prøveløsladelse 
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19 Manglende ansvar for egne handlinger 

20 Flere forskellige former for kriminalitet - fra indbrud og narkotika til vold, 

seksuelle overgreb og bedrageri.  
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9.2 Bilag 2 - Spørgeskema 
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9.3  Bilag 3 - Opsummering af spørgeskemaets besvarelser 
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Som følge af lovet anonymitet, er de to sidste sider af spørgeskemaundersøgelsens 

besvarelser ikke medtaget i afhandlingens bilag. 
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9.4 Bilag 4 - Diverse krydstabuleringer af spørgeskemaets besvarelser 

KRYDSTABULERING AF RESPONDENTERNE EFTER ERFARING MED 

PSYKOPATISKE LEDERE HOS KUNDERNE OG ANTAL ÅRS ERFARING SOM 

STATSAUTORISERET REVISOR 

 

 

 

 

Kilde: Krydstabulering af spørgeskemaeundersøgelsens spørgsmål 4 med respondenten erfaring som statsautoriseret revisor -  

egen tilvirkning 

(Der forekommer 2 diagrammer, da det højest var muligt at medtage 5 

spørgsmålsvalg pr. diagram) 
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Krydstabulering af oplevede karaktertræk med respondenternes køn 

Mand Kvinde
Response 

Count

52 4
36 1
29 1

117 6 123

46 3
34 0
23 0

103 3 106

27 1
24 0
18 1
69 2 71

34 4
24 2
19 1
77 7 84

38 3
24 1
20 2
82 6 88

29 3
18 0
13 0
60 3 63

26 5
20 2
14 1
60 8 68

29 0
20 0
12 1
61 1 62

30 5
17 2
16 1
63 8 71

22 3
16 1
15 0
53 4 57

23 0
18 0
11 1
52 1 53

4 0
3 0
2 0
9 0 9

7
114

61

For de tre væsentligste tilfælde; angiv venligst hvilke træk personen i givet fald udviste (sæt gerne X i 
flere):

Answer Options

1. tilfælde

1. tilfælde
2. tilfælde
3. tilfælde

Impulsiv

Bedragerisk

2. tilfælde

2. tilfælde
1. tilfælde

3. tilfælde

2. tilfælde

1. tilfælde

3. tilfælde

3. tilfælde

Tager ikke ansvar for sine handlinger

2. tilfælde

1. tilfælde

3. tilfælde

Ustruktureret

2. tilfælde

1. tilfælde

1. tilfælde

1. tilfælde

3. tilfælde

Asocial adfærd

Manglende empati

2. tilfælde

2. tilfælde

Køn

3. tilfælde

Uansvarlig

Samvittighedsløs

1. tilfælde

3. tilfælde

Overfladisk

3. tilfælde

Andet

Grandios selvforståelse

2. tilfælde

2. tilfælde

skipped question

2. tilfælde

1. tilfælde

1. tilfælde

answered question

1. tilfælde

3. tilfælde

Dårlig selvbeherskelse

3. tilfælde

3. tilfælde

Andet (angiv venligst)

2. tilfælde

 

Kilde: Kilde: Krydstabulering af spørgeskemaeundersøgelsens spørgsmål 6 med respondentenes køn-  egen tilvirkning 
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