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Executive summery 

 
During the last few years, one case has succeeded the other concerning fraud and hints of fraud in 

the media. Cases are often presented in such a way that they add fuel to the expectation gap, famous 

among accountants, between public society and accountants. Public society expects the accountant 

to detect fraud which is of a category where it reaches the media. Accountants consider such public 

opinion to be a matter of misunderstanding in that they do not hold a concrete responsibility for 

detecting fraud. Legislation, in relation to accounting, appears to escalate this dilemma which 

makes up a field of problem.  

 

In order to explore the problem, the author has chosen to investigate public expectations in the form 

of ethics and the power structures of society. Further, to investigate real legal demands on 

accountants in the form of existing legislation. Finally, to investigate knowledge employed by the 

specialist, the certified fraud examiner, in order to determine whether this knowledge,  in relation to 

accountants, is employed in an optimum way in the Danish context.  

 

The approaches taken by Michel Foucault and Jürgen Habermas towards sociality and society 

appear to be able to explain why accountants feel self-regulating and why society or public society 

has either an ideal or unrealistic expectation of a higher ethical agenda for accountants. Regardless, 

accountants role and responsibility towards fraud depends on the social philosophical approach. 

 

The basis for this relativistic conclusion is to be found in the wording of the law. The law as a 

whole must partly be considered as a reaction to substantial fraud as it contains so much similarity 

with the American Sarbanes Oxley Act and EU 8’th directive, both a response to major fraud 

scandals but, at the same time, in those parts of the law which accountants directly administer, has a 

interpretative wording and an ethical contention. Consequently, there are no requirements for 

accountants to detect fraud, but rather requirements concerning ethical behaviour when carrying out 

the acts of accounting.  

 

This ethical behaviour is hereafter defined by the accountancy profession itself in the form of ISA 

240. ISA 240 contains a number of accounting acts for the purpose of precise detection of fraud, 

along with a number of examples of fraud risk indicators which accountants ought to keep in mind 
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when executing accounting acts. These risk indicators are to be found in the appendix of ISA 240, 

and are a tool to assist accountants in determining when fraud is successfully identified and 

detected.  

 

This conception is confirmed by a large coincidence of risk indicators in the appendix of ISA 240 

and the results of CFE-related research. The CFE research is characterised by a humanistic or 

hermeneutic approach. Certified fraud examiners are occupied with understanding the criminal in 

order to be able to identify the person concerned. The spill-over effect of this approach of 

examination practise, as well as communication of related knowledge, are considered to make a 

difference in successfully detecting fraud. Having said that, key results from CFE research is mainly 

applicable in relation to corporate governance, whereas for accountants to apply it in a passive and 

controlling way. 

 

While CFE researchers recommend openness and knowledge about fraud in the workplace as a very 

effective method to reduce fraud, the expectation gap between society and accountants may also be 

resolved or reduced through openness and knowledge to the benefit of both parties.  

 

It is the opinion of the author that CFE research results, in connection with accounting, are not 

exploited in an optimal way by Danish accountants. The related knowledge is materially available, 

but the communicative factor is not being sufficiently recognised by the accountancy profession.                          
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Kapitel 1 

 
1.1 Indledning 
Som bruger af de gængse nyhedsudbud i Danmark (formidlet af bl.a. Danmarks Radio og de store 

avishuse) har man godt kunnet få den opfattelse, at økonomisk kriminalitet i virksomheder eller 

besvigelsessager udgør et både stort og voksende problem. Der forskes ikke vældig meget i 

fænomenet1

 

, hvorfor der mangler tal til at underbygge både problemets omfang og udvikling.  

Ifølge dagbladet ”Børsen” den 15. juni 2011 fortæller de seneste tal fra konsulenthuset PWC fra 

2009, dels at 26 % af danske virksomheder er udsat for svindel i løbet af et år, dels at 

virksomhederne i gennemsnit tabte 2,7 millioner kr. på svindelen, der som oftest bestod af 

regnskabsmanipulation. (Senere i denne afhandling, i afsnit 4.5.1, vil der blive gjort rede for 

internationale tal). Ifølge amerikanske Joseph T. Wells, der er forfatter på området, har emnet 

historisk set været overset og rummer stadigvæk til dato et stort uudviklet potentiale. De store og 

spektakulære besvigelsessager fra årtusindskiftet og frem til i dag, har dog forårsaget en skærpelse 

af lovgivningen i rigtig mange lande, herunder i Danmark og i særdeleshed i USA. Men sagerne har 

også trukket revisor med ned for dennes rolle i sagerne, både i form af virksomhedslukning (Arthur 

Andersen), i form af ansvarskrav og i form af et generelt kompromitterende omdømme af branchen.  
 

Således lyder en overskrift, ligeledes i dagbladet ”Børsen”, den 28. september 2011: ”EU-

Kommissionen vil slagte revisionsgiganter.” Artiklen under overskriften refererer til et lækket 

kommissionsforslag, som ventes offentliggjort i november 2011, og som er en reaktion på en 

svækket tillid til revisorbranchen i forbindelse med finanskrisen (i 2008). Det vidtgående indhold 

omhandler, at store virksomheder med en omsætning på mere end en milliard euro altid skal hyre to 

revisorer, hvoraf den ene ikke må være en af de fire store. Revisor må samtidig ikke arbejde for den 

samme kunde i mere end ni år ad gangen. Sidst men ikke mindst forbydes udbud af ydelser, som 

ikke er revision, dvs. rådgivning mm., da disse anses for at være en kilde til interessekonflikter. 

Formålet med forslaget er ifølge artiklen at sikre robust og fuldstændig uafhængig revision.  

 

                                                 
1 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side12. 
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Til trods for artiklens usikre kilde, må den i hvert fald kunne fortolkes som et tydeligt udtryk for en 

form for forventningskløft mellem revisionsbranchen og miljøer udenfor revisionsbranchen. 

Begrebet ”forventningskløften” dækker indenfor revisionsbranchen over, på den ene side, 

offentlighedens forventning til revisor om at revidere primært med henblik på at afdække 

besvigelser, og på den anden side, branchens egen forventning til sig selv. Indenfor 

revisionsbranchen, har ordet ”væsentlig” i forbindelse med regnskabsmæssig fejlinformation central 

betydning, foruden det faktum, at besvigelser søges tilsløret og derfor er vanskelige at opdage. 

 

Hermed anslås det, at begrebet forventningskløften er centralt og grundlæggende i diskussionen om 

revisors indsats i forbindelse med forebyggelse og opdagelse af væsentlig fejlinformation som følge 

af besvigelser, ligesom begrebet også har været det i forhold til revision set i et historisk lys.  

 

Således har det primære formål med revision indtil godt ind i det 20. århundrede været opdagelse af 

besvigelser ifølge revisionsforskeren Michael Power2. Power hævder videre, at de fleste mennesker 

forbinder revision med opdagelse af besvigelser, og at disse mennesker vil opfatte 

revisionsprocessen som forfejlet, når det kommer frem, at revisor ikke er lykkedes med at opdage 

besvigelser. Praktiserende revisorer på deres side hævder ifølge Power, at begrebet 

forventningskløften beror på en misforståelse fra offentlighedens side, og at revisionsprocesser er 

underlagt omkostninger og tekniske begrænsninger, hvorfor det primære ansvar for forebyggelse og 

opdagelse af besvigelser ligger hos virksomheders ledelse og disses systemer3

 

. 

Hermed være sagt, at besvigelsessager ser ud til at have så stor afsmittende effekt på 

revisionsbranchen, at disse til en hvis grad tegner branchen udadtil, til trods for at disse sager ikke 

fylder tilsvarende meget indadtil. Det er nærværende afhandlings udgangspunkt, at et sådant 

misforhold ikke er i revisionsbranchens interesse, idet de større besvigelsessager udløser 

lovgivning, som griber ind i revisionsprocessen og reducerer revisors selvregulerende funktion.  

 

En anden og mere enkel årsag til at sætte fænomenet besvigelser under lup, er den økonomiske. 

Ifølge amerikanske besvigelsesefterforskere skønnes opdagede som uopdagede besvigelser at koste 

virksomhederne fem til seks procent af deres omsætning, eller 2,9 milliarder US dollars på 

                                                 
2 Michael Power: The Audit Society. Side 21. 
3 Michael Power: The Audit Society. Side 22. 
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verdensplan4. I Danmark skønnes tallet at være en til to milliarder kroner5

 

. Hertil kommer de 

økonomiske tab, som påføres samfundet mere generelt i forbindelse med økonomisk kriminalitet.  

Det kan derfor konstateres, at væsentlige besvigelsesforekomster i virksomheder oprindeligt har 

legitimeret revisors virke, men i dag øver negativ indflydelse på revisionsbranchen, i form af 

forventningskløften og reduceret omdømme i forhold til offentligheden. Problemet kan derfor 

betegnes som en interessekonflikt mellem revisor på den ene side og samfundet på den anden.  

Som revisorer har vi Revisorloven, Revisionsstandarderne, EU’s revisionsregulering og 

Årsregnskabsloven som rettesnor for at opfylde god revisorskik, herunder adressere 

besvigelsesrisici. På trods heraf, er det som påpeget ovenfor, lige netop besvigelsessager, der 

kompromitterer revisors integritet i offentlighedens og lovgivers øjne.  

 

I USA udgør besvigelsesefterforskning eller ”forensic accounting” en selvstændig uddannelse og et 

selvstændigt erhverv. En besvigelsesefterforsker benævnes ”certified fraud examiner” eller 

”CFE’er”, og disse er organiseret i ”Association of Certified Fraud Examiners” eller ”ACFE”. Den 

viden, som udgør fundamentet for deres arbejdsmetoder bygger igen på en række teorier, 

undersøgelser og erfaringer, som bl.a. er sammenfattet af foreningens mangeårige formand: Joseph 

T. Wells. 

 

For at undersøge problemet identificeres og belyses de hovedaktører, der er i spil - som allerede 

nævnt samfundet og revisor. Hertil kommer objektet for konflikten, besvigelsen. Som redegjort for 

og argumenteret for i afsnit 1.4 belyses samfundets rolle ved to forskellige samfundsteoretikere. 

Revisors rolle belyses ved ovennævnte gældende love og reguleringer på området. Selve 

besvigelsen belyses ved den teori, der ligger til grund for CFE’ernes arbejdsmetoder.    

 

1.2 Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenfor skitserede konfliktstof søges afdækket udvalgte vinkler på de enkelte 

aktører i konflikten. Samfundet og dets bestanddele vinkles af to forskellige filosofiske 

samfundsteoretikere, revisors andel i konflikten vinkles ud fra de reguleringer, som han er uddannet 

til at forvalte, og besvigelsen vinkles gennem den specialiserede forskning, som danner basis for de 

                                                 
4 2010. Report to the Nations on occupational fraud and abuse side 4. 
5 DR 1, 18.30 nyhederne, 29. 06. 2011. 
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amerikansk certificerede besvigelsesefterforskere. Undersøgelserne tager sigte på at besvare 

følgende hovedspørgsmål. 

 

Hvad er revisors rolle og ansvar i forhold til besvigelser – set i samfundsfilosofisk og CFE-

teoretisk perspektiv? 

 

For at kunne besvare dette spørgsmål er formuleret følgende underspørgsmål. 

 

1. Hvilke samfundsfilosofiske forudsætninger kan ligge til grund for revisors 

professionelle rolle i forhold til besvigelser?   

2. Hvordan adresseres besvigelser i Danmark henholdsvis USA efter de danske 

henholdsvis amerikanske revisionsregler? 

3. Hvordan adresserer den teori, der ligger til grund for de certificerede 

besvigelsesefterforskeres arbejdsmetoder, besvigelser? 

 

1.3 Afgrænsning 
Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling beskæftiger denne afhandling sig med de 

kontekster, der danner rammen for, hvordan revisor adresserer besvigelser i forbindelse med 

udførelsen af revisionshandlingerne. Disse kontekster spænder reelt meget vidt, langt videre end 

rammen for denne afhandling tillader. Der er derfor foretaget et valg af kontekster, som findes 

relevante og væsentlige i forhold til belysning af problemstillingen. Hermed være også sagt, at 

problemstillingen kunne belyses ud fra andre relevante og væsentlige vinkler eller valg. I afsnit 

1.4.2 argumenteres for nærværende valg.  

 
Men disse metodemæssige valg betyder, at der er benyttet nogle teorier blandt utallige mulige, og 

der afgrænses derfor fra disse alternativt mulige teorier. Som det fremgår af de tre valgte 

hovedelementer er der lagt et varierende niveau i generelitet. Samfundsopfattelserne eller tilgangene 

er meget generelle for at kunne favne hele samfundet, dvs. alle interessenter; 

revisionsreguleringerne er mindre generelle og mere specifikke, idet disses målgruppe er revisorer, 

som jo kun udgør en lille del af samfundet; endelig er besvigelsen mest specifikt udformet, idet 

fokus her rettes mod en enkelt del af revisionen, og derfor kan behandles detaljeret.  
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I forbindelse med diskussionen af samfundsteorien i kapitel to, er foretaget et valg indenfor de to 

repræsenterede teoretikeres litterære produktion. Fremstillingen af de to teoretikere er derfor ikke 

fuldstændig. En fuldstændig fremstilling og diskussion ville falde uden for både form og indhold i 

denne sammenhæng. Samme problematik gør sig gældende for behandlingen af lov og 

reguleringsstoffet i kapitel tre. Revisorloven, ISA 240, EU’s 8. direktiv og de amerikanske 

reguleringer er kun fremstillet og diskuteret med henblik på at adressere problemformuleringen, og 

dele af den anvendte regulering vil derfor ikke indgå i diskussionen. I kapitel fire, sigter 

afhandlingen mod en detaljeret diskussion af fænomenet besvigelser, til trods herfor er der også her 

foretaget valg af hensyn til afhandlingens begrænsede ramme, og diskussionen af fænomenet 

besvigelser dækker derfor ikke litteraturen på området. Som eksempel herpå, skal nævnes en 

væsentlig metode indenfor certificeret besvigelsesefterforskning, interviewteknik, som ikke er 

repræsenteret i nærværende arbejde, da metoden vurderes som værende af teknisk karakter, og ikke 

nødvendigvis relevant i en teoretisk diskussion. Med henvisning til metodeafsnittet, kan det 

sammenfattes således, at det ikke i nærværende afhandling er fuldkommenheden eller 

fuldstændigheden ved de enkelte elementer, der tilstræbes, men derimod disses forhold til hinanden.  

 

Det er denne afhandlings udgangspunkt og forudsætning, at revisor agerer i overensstemmelse med 

den inddragne regulering, der afgrænses derfor for scenarier, hvor revisor ikke handler, som 

anbefalet i nævnte reguleringer. Desuden forudsættes scenarier, som falder indenfor revisorloven – 

dvs. målgruppen af registrerede og statsautoriserede revisorer, og der afgrænses derfor for scenarier, 

som falder udenfor disse, herunder når registrerede og statsautoriserede revisorer leverer ydelser, 

som ikke falder ind under ”vilkår for revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber og 

andre udtalelser, som ikke udelukkende er til virksomhedens interne brug.” se nærmere afsnit 3.1.  

 

Der skal også gøres opmærksom på, at fremstillingen af reguleringerne tager udgangspunkt i det 

gældende materiale. Der afgrænses derfor for historisk materiale og historiske forløb i forbindelse 

hermed. En anden konsekvens af det metodemæssige valg er, at områder, f.eks. interne kontroller, 

funktionsadskillelse og etik, som indenfor revision i forbindelse med besvigelser anerkendes for at 

være centrale, ikke bliver behandlet tilsvarende i nærværende arbejde. Hermed anerkendes disse 

områders væsentlighed, på trods af ikke at være repræsenteret i overensstemmelse hermed af 

metodemæssige hensyn. 
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Det er valgt ikke at inddrage den konkrete størrelse af honorarer for en CFE-ydelse i USA, hvormed 

det økonomiske aspekt i forbindelse med CFE for den enkelte virksomhed ikke indgår. I 

forlængelse heraf afgrænses ligeledes for økonomiske aspekter i forbindelse med forebyggelse og 

opdagelse af besvigelser, herunder hvad en given indsats koster i forhold til det opnåede udbytte 

heraf.  

 

De udvalgte CFE-teorier, som behandles i kapitel fire, beskæftiger sig indgående med de 

karakteristika, som kendetegner personer, som begår besvigelser. Disse teorier inkorporerer ikke 

teori om psykopati i forbindelse med besvigelser, hvorfor psykopati i forbindelse med besvigelser 

ikke behandles i nærværende arbejde, til trods for emnets overordnede relevans i konteksten.    

 

I forbindelse med behandlingen af fænomenet besvigelser i virksomheder er det kutyme at 

fremlægge de berømte sager som Enron, WorldCom med flere som eksempler. En sådan 

redegørelse vurderes ikke at bidrage til besvarelsen af de i problemformuleringen stillede 

spørgsmål, hvorfor disse sager ikke vil blive gentaget i nærværende arbejde. Der vil dog inddrages 

eksempler på sager i det omfang et eksempel tjener som forståelsesramme. 

 

Den amerikanske lovgivning rettet mod besvigelser er ganske omfattende, ikke mindst efter 

ikrafttrædelsen af Sarbanes Oxley loven, som skulle adressere problemerne i kølvandet på 

ovennævnte skandaler. I henhold til nærværende problemformulering skønnes det relevant at 

skitsere denne lovgivning, men ikke at formidle en meget detaljeret fremstilling.  

 

1.4 Kildekritik 
Denne afhandling er helt overvejende udarbejdet på baggrund af teorier og lovgivning, og den 

overvejende del af de anvendte kilder er primære kilder, idet teoretikernes egen litteratur er anvendt 

i videst muligt omfang. I mindre omfang er anvendt sekundære kilder i form af fortolkninger af 

denne litteratur. I forhold til lovgivningen er den originale lovtekst anvendt, og fortolkninger heraf 

er kun anvendt i meget begrænset omfang. Sigtet hermed har været at opnå størst mulig integritet i 

analyse og konklusion. Ulempen ved denne fremgangsmåde kan være at informationer, baseret på 

praktiske erfaringer ikke inkorporeres, mens fordelen kan være en højere grad af fordomsfrihed. 

Som yderligere konsekvens heraf, er en del af den anvendte litteratur ikke ny. Der er foretaget en 

afvejning af teoriernes betydning for og anerkendelse i nutiden, og deres relevans og originalitet i 
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forhold til problemformuleringen, hvorfor det ikke er skønnet muligt at anvende udelukkende 

nutidig litteratur. Som kompensation herfor er der anvendt nutidige avisartikler, ligesom den 

anvendte lovgivning er seneste og gældende udgave. Hermed er tilstræbt en kildeanvendelse, som 

ikke er præget af underliggende dagsordener eller tendens.            

 

1.5 Metode 
Metodeafsnittet indeholder et overblik over de elementer, som afhandlingen er bygget op af, 

efterfulgt af en redegørelse for de videnskabsteoretiske valg, der er truffet. Herefter redegøres for 

valget af de til afhandlingen benyttede teorier indenfor hver af hovedområderne, og endelig tegnes 

et overblik over afhandlingens opbygning og struktur. 

 

1.5.1 Metodemodel 
Indledningsvist og for overskuelighedens skyld, opstilles eller listes de hovedelementer, som 

afhandlingen består af indholdsmæssigt. Elementerne kunne illustreres ved en trekant: 

 

 
 

  

 

 

Øverst: Samfundet som ”repræsentant” for os alle sammen, men samtidig som den ene part af 

interessekonflikten i forhold til revisors funktion som besvigelsesefterforsker. Samfundet fortolkes 

og teoretisers af teoretikeren Michel Foucault og af filosoffen og sociologen Jürgen Habermas med 

fokus på sociale strukturer. Til højre: revisor selv, som (offentlighedens tillids) repræsentant for 

loven, og som derfor bliver behandlet netop ved hjælp af loven: Revisorloven, 

Revisionsstandarderne og det 8. Direktiv fra EU. Til venstre: Besvigelsen overvejende 

repræsenteret ved den kriminelle eller overtræderen, som revisor i sin funktion af 

besvigelsesdetektiv står i relation til, diskuteres af en række teoretikere, som har betydning indenfor 

området.  

 

Besvigelsen Revisor 

Kilde: Egen tilvirkning 

Samfundet 

Figur: 1 
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De tre hovedelementer interagerer. Som nævnt står revisor i relation til samfundet, både i kraft af 

interessekonflikten i forbindelse med forventningskløften og som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Revisor står i relation til besvigelsen og overtræderen i sit hverv af 

besvigelsesefterforsker, hvilket kræver kendskab til økonomiske forbrydelsers karakter. Besvigelsen 

står i relation til samfundet primært i form af økonomisk tab. 

  

1.5.2 Videnskabsteoretiske valg  
Hvis man skelner mellem de to videnskabelige hovedretninger, positivisme og hermeneutik, 

anvendes positivismen groft sagt i forbindelse med naturvidenskaberne, mens hermeneutikken 

anvendes ved humanistiske sammenhænge. Positivismen bygger oprindeligt på den kerne af sikker 

viden, der er tilbage, når man fjerner usikker viden, og hermeneutikken bygger på viden opnået ved 

hjælp af at forstå andre mennesker dvs. følelser, oplevelser og empati. Indenfor positivismen, opnås 

erkendelse enten ved hjælp af iagttagelse eller ved hjælp af logik.  

 

En empirisk sandhed opnået via iagttagelse kan bedrage, enten hvis ens fem sanser har svigtet en, 

man er blevet narret eller andet. Desuden opererer certificerede besvigelsesefterforskere ikke i 

Danmark, hvorfor f.eks. en empirisk undersøgelse af certificeret besvigelsesefterforskning i 

Danmark ikke er mulig. 

 

Måden på hvilken det er valgt at adressere det i problemformuleringen fremsatte spørgsmål / 

undersøgelsesmetoden er derfor deduktiv, idet der med en teoretisk vifte af præmisser drages 

logiske konklusioner. Deduktion indebærer ræsonnementer, der bygger på logik, i modsætning til 

induktion, hvor der konkluderes på empiriske data. Validiteten eller pålideligheden eller 

sandhedsværdien ved deduktion er afhængig af de opstillede præmisser. De opstillede præmisser i 

denne sammenhæng udgøres af teorier. 

 

Jürgen Habermas, som præsenteres i afsnit 1.4.3 og afsnit 2.3 taler om tre forskellige 

erkendelsesinteresser, som alle er legitime6

                                                 
6 Torsten Thurén: Videnskabsteori for begyndere. S. 82. 

. Den første er en teknisk, instrumental 

erkendelsesinteresse i at kontrollere omverdenen, forbedre produktionen, bekæmpe sygdomme osv. 

Denne forbindes med teori, objektivitet, positivisme og naturvidenskaberne, og bygger på troen på 

det absolutte, f.eks. at et resultat enten er rigtigt eller forkert. Den anden er den hermeneutiske 
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erkendelsesinteresse, som rummer menneskets interesse i at forstå andre mennesker og deres vilkår. 

Denne forbindes med de humanistiske videnskaber, og bygger på troen på det relative fremfor det 

absolutte. Endelig taler Habermas om den emancipatoriske, den frigørende erkendelsesinteresse7

   

, 

som forbindes med samfundsvidenskaberne.  

For nærværende afhandling er valgt at inkorporere alle Habermas’ tre erkendelsesinteresser, idet 

revision for en stor og væsentlig dels vedkommende falder indenfor den første erkendelsesinteresse, 

den teknisk, instrumentale. Der er imidlertid områder indenfor revison, som falder indenfor den 

anden erkendelsesinteresse, hermeneutikken, heriblandt evnen til at forstå andre mennesker, som 

hvorfor nogle mennesker vælger at begå besvigelser, hvilket udgør en betydelig del af den teori, 

som ligger til grund for CFE’ernes arbejdsmetoder. Den tredje erkendelsesinteresse, den 

emancipatoriske, er valgt inddraget, idet denne problematiserer sociologiske og samfundsrelaterede 

sammenhænge på et generelt plan, hvorved diskussioner om eksempelvis interessekonflikter, 

magtteknologier og moral kan bringes i spil, diskussioner som er slået an ovenfor i afsnit 1.1 i 

forbindelse med forventningskløften og revisors håndtering af besvigelser. 

 

1.5.3 Teoretiske valg 
De temaer denne afhandling slår an er temaer i relation til besvigelser, som et bidrag til det 

ultimative spørgsmål om hvordan revisor kan bidrage til at minimere forekomsten af besvigelser i 

Danmark. Men i søgen efter svaret presser andre spørgsmål sig på. Hvad er revisors rolle i forhold 

til forebyggelse og opdagelse af besvigelser? Hvad vil det sige at være offentlighedens 

tillidsrepræsentant? Hvordan kan interessekonflikten i forventningskløften forstås? Svarene på disse 

spørgsmål er ikke absolutte eller objektive, da de bygger på en subjektiv forståelse af de 

forudsætninger der ligger til grund for svarene. Disse forudsætninger er f.eks. sociale arrangementer 

eller præmisser i samfundsvidenskabelig kontekst. Da samfundsvidenskaberne i lighed med 

hermeneutikken bygger på relativisme er det i virkeligheden mere korrekt at benævne ovenfor 

omtalte spørgsmål og svar, en diskussion.  

 

Som oplæg til denne diskussion inddrages den franske tænker Michel Foucault. Foucaults tanker 

omfatter bl.a. præmisserne for magtfordelingen i samfundet, herunder de indbyrdes forhold mellem 

                                                 
7 Torsten Thurén: Videnskabsteori for begyndere. S. 83. 
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loven, institutionerne og viden, og giver dermed et bud på en dybere forståelse af 

interessekonflikten mellem revisor og offentligheden, eller mellem revisor og loven. 

 

Tyske Jürgen Habermas benævnes sociolog og filosof og beskæftiger sig i lighed med Foucault 

med de sociologiske aspekter af samfundsstrukturen. Af Habermas’s meget omfattende arbejde er 

for nærværende kun valgt at inddrage hovedtrækkene omkring hans tanker vedrørende etik i 

forbindelse med lovens sociale funktion. Habermas og Foucault arbejder dog ud fra samme 

politiske platform og har diskuteret og kritiseret hinandens tanker. Habermas advokerer for lovens 

suverænitet, som Foucault finder helt utilstrækkelig, hvorfor det vurderes, at deres respektive tanker 

i fællesskab skaber et grundlag, hvorfra revisors problematikker angående forventningskløft, 

selvregulering, lovregulering mm., kan diskuteres.  

 

Herfra bevæger vi os ind på selve lov og reguleringsfeltet for kravene til revisor i forhold til 

besvigelser. Lov og reguleringsfeltet må betragtes som udgangspunktet for diskussionen om 

hvordan revisor bedst muligt bidrager til minimering af besvigelser. Feltet er et udtryk for hvordan 

revisor reelt agerer i forhold til besvigelser, og udgør dermed det parameter, en forbedring kan 

måles i forhold til. Da Danmark er genstand for afhandlingen, er det de danske reguleringer, der har 

den centrale placering. EU’s 8. direktiv inddrages, da det har haft indflydelse på dansk lovgivning, 

og amerikansk lovgivning inddrages af samme årsag, men også som en refleksion af den CFE-teori, 

som fremlægges og diskuteres i kapitel 4. 

 

Hermed bevæger vi os ind i kapitel 4, som udforsker nogle af de teorier, som ligger til grund for 

CFE’ernes arbejdsmetoder ved forebyggelse og opdagelse af besvigelser. Det ønskes på baggrund 

af problemformuleringen undersøgt hvorvidt resultater fra disse teorier vil kunne bidrage med 

forbedringer af revisors indsats overfor besvigelser i en dansk kontekst.  

 

På grund af denne afhandlings kvantitative begrænsning er der foretaget et valg af teorier ud fra 

hvilke, der er vurderet de mest toneangivende. Stifteren af brancheforeningen for CFE’ere i USA 

Joseph T. Wells er repræsenteret på grund af hans bidrag til litteraturen om 

besvigelsesefterforskning og sin fremtrædende rolle i føromtalte forening ACFE. Den amerikanske 

kriminolog Sutherland er repræsenteret for sin afgørende påvirkning af 

besvigelsesefterforskningsteoriens historiske forløb. Donald Cressey er repræsenteret for sit 
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prominente bidrag i form af modellen besvigelsestrekanten, som indgår i ISA 240 og diverse forlæg 

for ISA 240. Steve Albrecht er repræsenteret for sit bidrag i form af et større fokus på 

virksomhedskulturen og Hollinger og Clark studiet er repræsenteret for deres nuancerede og 

vidtgående studie af besvigelser.        

 

 1.5.4 Afhandlingens opbygning 

 
                                                                                                                                                                                                                  Figur: 2                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                  Egen tilvirkning 

 

Kapitel 1 
Indledende kapitel 

Kapitel 2 
Samfundet / Den 
emancipatoriske 

erkendelsesinteresse   

Kapitel 3 
Revisoren / Den tek-  
nisk, instrumentale 

 erkendelsesinteresse  

Kapitel 4 
Besvigelsen / Den 

hermeneutiske 
erkendelsesinteresse  

 Kapitel 5 
  

• Indledning 
• Problemformulering 
• Afgrænsning 
• Kildekritik 
• Metode 

• Strukturen ved Michel Foucault  
• Moralen ved Jürgen Habermas 
• Straffeloven  
• Analyse 
   
 
• Revisorloven 
• ISA 240  
• EU’s 8.direktiv   
• Amerikansk lovgivning  
• Agent / principal-modellen  
• Analyse 
 
 • Joseph T. Wells 

• CFE  -  teorier  
• Besvigelsestræet  
• Prævention af besvigelser ifølge Wells… 
• Report to the Nations on occupational… 
• Analyse 

• Konklusion  
• Perspektivering  
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Afhandlingen vil metodisk have følgende struktur. Kapitel et indeholder incitamenterne for 

undersøgelsesfeltet i afhandlingen, den metodiske tilgang, og opbygningens logik og design.  

Kapitel 2 indeholder den overordnede, generelle og filosofiske tilgang i undersøgelsesfeltet. I den 

overordnede tilgang sigtes mod at identificere de sociale fænomener i samfundet, som revisor står i 

forhold til, f.eks. via forventningskløften. Sådanne sociale fænomener, bl.a. etik og magtstrukturer, 

formidles og diskuteres gennem to teoretikere med forskellige tilgange til overvejende samme 

begreber.  

 

Kapitel tre indeholder den aktuelle kerne i forhold til revisors ansvar og rolle i forbindelse med 

besvigelser, dvs. den tekniske virkelighed i form af lovkrav. Revisors aktuelle og faktuelle 

virkelighed formidles og diskuteres gennem den tilknyttede lov og de tilknyttede reguleringer. I 

kapitlet formidles desuden en begrænset historisk udvikling med henblik på at anskueliggøre 

indholdet.  

 

Kapitel fire indeholder en formidling og diskussion af de forskningsresultater, som de certificerede 

besvigelsesefterforskere arbejder ud fra. Forskningsresultaterne udgør i sig selv en historisk 

udvikling og identifikation af fænomenet besvigelser, med fokus på personen bag – overtræderen 

eller den kriminelle. Derfor er tilgangen i dette kapitel hermeneutisk, og sigter imod mindre 

generalisation og større fokusering.  

 

Kapitel fem indeholder afhandlingens samlede konklusion og perspektivering.     
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Kapitel 2 – Samfundet 

 

2.1 Introduktion 
De reguleringer og praksiser, som revisor forvalter, er forbundet med politiske systemer og 

interesser og andre systemer og interesser udenfor revisionsbranchen. Hermed er revisor også selv 

forbundet med og afhængig af disse systemer eller mønstre, f.eks. som i interessekonflikten 

omkring forventningskløften mellem offentligheden og revisor. Det er derfor relevant at undersøge 

disse mere overordnede samfundsmæssige strukturer, med henblik på at kunne identificere de 

forudsætninger, der spiller ind i forhold til de krav revisor underlægges. Tænkeren Michel Foucault 

har givet et bud på hvordan disse sociale og politiske systemer og strukturer kan opfattes. Det 

samme har filosoffen og sociologen Jürgen Habermas. De to tænkere er samtidige, og har 

forskellige analysetilgange, men også en fælles platform. 

 

2.2 Strukturen ved Michel Foucault 
Michel Foucault (1926 – 1984) er fransk tænker eller filosof. Hans efterladte produktion er 

omfattende, set i lyset af den begrænsede ramme, der er til rådighed i nærværende sammenhæng. 

Derfor er hans tanker her forsøgt sammenfattet, ligesom de, af samme årsag, kun vil udgøre en lille 

del af hvad der foreligger.  

 

Foucaults tanker udgør ikke nogen samlet teori, men derimod efter eget udsagn, en åbning overfor 

problemer, som er så konkrete og generelle som muligt8. Det konkrete fremfor det abstrakte 

afspejler sig også i hans arbejdsmetoder, idet han siger, at vores socialitet og vores historie er det 

eneste solide fundament vi har9. I vores historie finder han eksempler på totalitarisme, som har 

forårsaget den største lidelse og undertrykkelse blandt mennesket, men som selv har været 

forårsaget af stærke ideologiske forpligtelser til at implementere utopiske visioner for det gode10

                                                 
8 Bent Flyvbjerg og Tim Richardson: Planning and Foucault. Side 12 – 13. 

. 

Derfor er han modstander af idealer og moral, i den forstand at alle ville være nødt til at underkaste 

sig, et scenarie, som han også mener bringer menneskets frihed i fare. Foucaults mission er frihed 

og demokrati for det enkelte menneske, og vejen dertil forudsætter ifølge Foucault anlyseredskaber 

9Bent Flyvbjerg og Tim Richardson: Planning and Foucault. Side 10.  
10 Bent Flyvbjerg og Tim Richardson: Planning and Foucault. Side 10. 
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til at forstå magt, magtens relationer med rationalitet og viden, og herefter at bruge den resulterende 

indsigt til at skabe forandring. Hermed bliver begreberne magt, rationalitet og viden centrale 

begreber for Foucault.  

 

Foucault har selv brugt formuleringen ”at hugge hovedet af kongen” til fordel for en decentraliseret 

forståelse af magtens væsen11. Magt forstås som en grundlæggende præmis for al social adfærd, 

således at magtrelationer er ligeså tilstedeværende, som f.eks. vores krop er det. Derfor kan magt 

også opfattes som en immateriel infrastruktur af sociale relationer, som samtidig også er 

magtrelationer. Magten har en relationel karakter, som et udtryk for et komplekst samspil mellem 

ulige og vekslende styrkeforhold12

 

, hvor nogle handlinger og praksisser modificerer og strukturerer 

andre handlinger og praksisser. Magten er derfor decentral og opererer i detaljen. Denne mikromagt 

udøves i små portioner overalt i samfundet, umyndiggør, former, omformer, tilpasser og 

normaliserer mennesker i individuelle og intime detaljer. Derfor opfattes magten af Foucault også 

snarere som værende produktiv og lokal end værende undertrykkende og hierarkisk. 

Magtmetoderne og teknikkerne, som anvendes på alle niveauer, går bagom staten og dets apparat, 

og fører os længere og længere væk fra lovvældet13

Modstanden kan antage flere forskellige tilsynekomster, såsom spontan, isoleret, organiseret, 

kompromisvillige, uforsonlige etc

, og skaber derfor uoverensstemmelse med det 

juridiske system. Loven, institutionerne, politik og planer giver ingen garanti for frihed, lighed eller 

demokrati, ifølge Foucault. Magt producerer individer med normer, ideer og viden, og magtkampe 

handler om at definere hvad der er sandheden. Magtteknikker sigter mod at forme individets 

selvopfattelse og handlingsmønstre og dermed også mod hele samfundets normgrundlag. Udøvelse 

af magt, styring og regulering af samfundet sker altså ikke gennem en allestedsnærværende stat 

eller den udøvende magt, men gennem incitamenter, rådgivning, uddannelse, pjecer etc. Som 

konsekvens af tilstedeværelsen af magten, er tilstedeværelsen af modstanden. Modstand er ikke en 

universel kraft, men opstår kun som reaktion på magten, og findes kun i relation til denne. 

14

 

.    

                                                 
11 Michel Foucault: Viljen til viden. Side 95. 
12 http://sociologiskforum.dk/ordbog.vis.asp?id=78. 
13 Bent Flyvbjerg og Tim Richardson: Planning and Foucault. Side11.  
14http://translate.google.dk/translate?hl=da&langpair=en%7Cda&u=http://mypage.siu.edu/hartmajr/  
pdf/jh_fouccirc_03.pdf 

http://translate.google.dk/translate?hl=da&langpair=en%7Cda&u=http://mypage.siu.edu/hartmajr/�
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Ifølge Foucault producerer magt viden og omvendt. Magt og viden medfører direkte hinanden, og 

til enhver magtrelation hører et korrelerende sammensat område af viden. Magt og viden genereres 

via samfundsinstitutuonerne. Indenfor disse institutionelle rammer hersker de normer, som tegner 

eller skaber det enkelte individ eller subjekt. Mennesket opnår så at sige sin identitet og 

selvopfattelse gennem sit tilhørsforhold til disse institutioner og i det hele taget gennem sin 

socialisering i samfundet. En vigtig del af samfundets ”immaterielle infrastruktur” består af viden 

og formidling af viden, og føromtalte socialisering foregår i høj grad gennem vidensformidling og 

dermed også gennem uddannelse. Viden er således et af hovedbegreberne i de strukturer, hvormed 

Foucault opfatter verden.  

 

I Foucaults samfundsopfattelse fornæmmes nogle hovedtendenser i samfundsudviklingen, i hvert 

fald set fra et europæisk perspektiv. Totalitarismen, som det ene yderpunkt, f.eks. i form af 

kommunismen og nazismen, fyldte mere for årtier siden end den gør i dag. Udviklingen mod de 

decentrale magtstrukturer, som det andet yderpunkt, som Foucault argumenterer for, f.eks. i form af 

at lovvældet ikke er tidssvarende, manifesterer sig når den almindelige borger kun underkaster sig 

de love, som giver mening for ham eller hende15

 

 (se nærmere afsnit 4.4).  

Ifølge Foucault genereres magten i samfundet i mindre grad via lovene og statsapparatet, og i højere 

grad via uddannelsesinstitutionerne og formidlingen af viden generelt. For revisor betyder det, at 

den magt revisor selv repræsenterer, f.eks. revisors fortolkning af loven, og som er tilegnet gennem 

uddannelse og viden, vejer tungere end statsmagten eller lovene i sig selv. Men det betyder også, at 

revisor skal forholde sig til magtrelationer i enhver sammenhæng, bl.a. med henblik på at beskytte 

sin uafhængighed og integritet (se nærmere afsnit 3.1)  

  

2.3 Moralen ved Jürgen Habermas 
Jürgen Habermas (1929 - ) er tysk filosof og sociolog, med en meget omfattende litterær produktion 

bag sig, og der gælder derfor samme afgrænsning i dette tilfælde som i forrige vedrørende Foucault. 

Habermas har behandlet et bredt spekter af videnskabelige områder, og den følgende diskussion vil 

kun afspejle en meget lille del heraf. 
  

                                                 
15 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 395. 
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I modsætning til Foucault opererer Habermas indenfor lovens perspektiv og suverænitet. Haberbas 

udtaler: ”Uformel offentlig meningsdannelse genererer indflydelse, indflydelse bliver transformeret 

til ”kommunikativ magt” via de politiske valg-kanaler; og kommunikativ magt bliver igen 

transformeret til ”administrativ magt” via lovgivning16. Denne indflydelse frembragt af den 

kommunikative magt, giver loven dens legitimitet, og giver dermed statens politiske magt dens 

bindende styrke”. Hermed ses, at Habermas placerer lovens betydning langt mere centralt end 

Foucault gør. Habermas anfører videre, at loven er det primære medium i social integration17. Sagt 

med Foucault’s terminologi, ”er kongens hoved stadig på”, forstået på den måde, at suverænitet er 

en forudsætning for regulering af magt med loven. Ifølge Bent Flyvbjerg sigter Habermas mod et 

utopia, en idealverden, som er karakteriseret ved hierarki, konsensus og moral, og som loven også 

er et udtryk for18

 

. 

Ifølge Habermas er vi i vores udvikling som mennesker nået til at fornægte traditioners autoritet 

udmøntet gennem direkte eller skjult vold, gennem pression, indflydelse eller gennem den stærkeste 

interesses magt i afgørelsen af normative spørgsmål i det elementære samliv19. Vi ønsker derimod 

at afgøre disse spørgsmål ved hjælp af voldsfri overbevisning på grundlag af en rationelt motiveret 

indforståethed, hvilket leder til fokus på spørgsmål, der kan bedømmes upartisk. Eller sagt på en 

anden måde, vi favoriserer ikke hensynet til den ene eller til den anden, men hensynet ligeligt til 

alle20

 

. Hermed tegnes de handlingskonflikter, som kan blive løst med reference til en 

almengørelsesduelig interesse, hvilket er spørgsmål om retfærdighed. 

Habermas redegør for og legitimerer andre væsentlige etiske spørgsmål eller teorier, men 

identificerer moralteorier som værende væsentligst teorier om retfærdighed. 

Retfærdighedsproblemer er kendetegnet ved at kunne løses i alles velovervejede og ligemæssige 

interesse. 

 

Bent Flyvbjerg anfører, at den fundamentale svaghed ved Habermas’s projekt er manglen på 

overensstemmelse mellem ideal og virkelighed, mellem intentioner og deres implementering, 

                                                 
16 Jürgen Habermas: Between Facts and Norms. Side 289. 
17 Jürgen Habermas: Between Facts and Norms. Side 32-34. 
18 Bent Flyvbjerg og Tim Richardson: Planning and Foucault. Side 4. 
19Jürgen Habermas: Moral, samfund og etik. Side 227.  
20Jürgen Habermas: Moral, samfund og etik. Side 227.   
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hvilket skyldes et utilstrækkeligt magtbegreb21

 

. Flyvbjerg identificerer forskellen mellem Foucault 

og Habermas som forskellen mellem strategisk og konstitutionel tænkning, eller mellem kamp og 

kontrol, eller mellem konflikt og konsensus. 

Ifølge Habermas genereres magten i samfundet i høj grad via lovene. Lovene er et udtryk for en 

forudgående demokratisk proces, ligesom formålet med lovene har et decentralt sigte, nemlig det 

ligelige hensyn til alle, eller hensynet til retfærdighed. Og Habermas identificerer hensynet til alle, 

dvs. til samfundet som væsentligst. For revisor betyder det, at revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant går forud for eventuelle andre roller, som revisor måtte føle sig forpligtet 

overfor. Det betyder også at revisor først og fremmest er forpligtet i forhold til lovene, og dermed er 

eksponent for en hæderlig moral.  

 

I det følgende afsnit præsenteres kort hvordan det danske samfund definerer besvigelser, med 

henblik på kunne forbinde filosofien med virkeligheden. 

 

2.4 Definition af besvigelser ifølge straffeloven / samfundet 
 
Strafferetligt hører besvigelser ind under formueforbrydelser, som hører under straffelovens kapitel 

28, §§ 276-305. Formueforbrydelser inkluderer tyveri, ulovlig omgang med hittegods, underslæb, 

bedrageri, databedrageri, mandatsvig, afpresning, åger og skyldnersvig jf. straffeloven kap 28.  

 

Som udgangspunkt oversættes besvigelser til bedrageri. Ved bedrageri forstås en person, der skaffer 

sig fordel ved at benytte svindel og falskhed. Dette kan være at fremskaffe sig værdier på ikke 

lovlig vis eller at give andre værdimæssige fordele på ulovlig vis. 

I henhold til strafferetten, så er besvigelser ikke her klart defineret, men man benytter her en række 

bestemmelser, som alle tilsammen kan kategoriseres under besvigelser. Disse bestemmelser er22

• Tyveri – at man tilegner sig nogle aktiver uretsmæssigt  

   

• Underslæb – at man tilegner sig nogle aktiver uretmæssigt, som er i ens varetægt 

                                                 
21Bent Flyvbjerg og Tim Richardson: Planning and Foucault. Side 5.  
22 Straffelovens §§ 276, 278, 279, 280 og 296. 
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• Bedrageri – at man benytter en anden persons beføjelse, således at vedkommende lider et 

formuetab 

• Mandatsvig – at benytte sin egen beføjelse, således at den der har givet beføjelsen lider et 

formuetab 

• Urigtige oplysninger – at man f.eks. afgiver urigtige eller vildledende oplysninger omkring et 

aktie eller anpartsselskab, således at værdien stiger 

De første fire bestemmelser gælder misbrug af aktiver (se afsnit 3.2.1.2), og den sidste bestemmelse 

gælder regnskabsmanipulation (se afsnit 3.2.1.1). Som udgangspunkt virker Straffeloven § 296 dog 

rummelig nok til at kunne opfange alle former for regnskabsmanipulation. Besvigelser er ikke 

entydigt defineret i strafferetten, hvor der i stedet opereres med flere begreber, som dækker over de 

samme forhold som overfor beskrevet.   

 

2.5 Analyse og svar på 1. underspørgsmål           
I dette kapitel er det sociale samfund, som revisor er en del af, blevet identificeret ved hjælp af to 

samfundsteoretikere, Michel Foucault og Jürgen Habermas. Tilgangen i kapitlet er indeholdt i 

Habermas’s tredje erkendelsesinteresse, den emancipatoriske (jf. afsnit 1.4.2). Kapitlet sigter mod at 

besvare første underspørgsmål: Hvilke samfundsfilosofiske forudsætninger kan ligge til grund for 

revisors professionelle rolle i forhold til besvigelser? 

 

Foucault tager udgangspunkt i en realverden, som han bygger på konkretioner eller det at være 

konkret og menneskets historie. Habermas tager sit udgangspunkt i en idealverden, som han bygger 

på idealer og moral eller etik. Foucault er ligefrem modstander af idealer og moral, som han finder 

eksempler i historien på, kan føre til den værste undertrykkelse af mennesket, til trods for et 

velmenende udgangspunkt.  

 

Habermas mener modsat, at retfærdigheden for alle mennesker netop sikres gennem idealer og 

moral, som kommer til udtryk gennem lovgivning. Ifølge Habermas skal loven sikre det enkelte 

menneske dets rettighed, herunder sikre succesfuld integration af fremmede i samfundet. Foucault 

anerkender implicit, at lovvældet, som konsekvens af et hierarkisk opbygget samfund, har været 

fremherskende i tidligere tider, ved at sige, at lovvældet ikke er tidssvarende. Således fremgår det at 
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Habermas grundlæggende ser loven som et udtryk for en idealverden, som sikrer retfærdigheden for 

den enkelte. Foucault ser udvikling i samfundet bevægende sig fra lovvældet mod mindre lovvælde, 

afløst af komplekse og decentrale (bottom up) magtstrukturer, som er befordrende for menneskets 

frihed og demokratiet. Menneskets frihed er således også et udtryk for den enkeltes ret til at kæmpe 

for sine egne rettigheder.  

 

Ifølge Foucault sker denne udvikling også via disse komplekse og decentrale, bottom up 

magtmekanismer, som er uløseligt forbundet med og eksisterer i kraft af viden og vidensformidling. 

Viden og magt genereres via samfundsinstitutionerne, f.eks. uddannelsesinstitutioner, som 

bemyndiger individerne over loven. Habermas anerkender også f.eks. uddannelsesinstitutionernes 

magt, idet han siger, at mennesket har udviklet sig til at afgøre normative spørgsmål på baggrund af 

rationel konsensus. Det fremgår, at Habermas fokuserer på menneskets tilbøjelighed til at opgive 

egne behov til fordel for gruppens behov, hvor Foucault fokuserer på menneskets tilbøjelighed til 

individualisme.             

 

Ifølge straffeloven fremgår det, at besvigelser, som her går under betegnelserne tyveri, underslæb, 

bedrageri, mandatsvig og urigtige oplysninger, er kriminelle og strafbare handlinger. I forbindelse 

med kapitel fire anføres synspunkter, som kontraherer med denne opfattelse, men ifølge dansk 

lovgivning defineres besvigelser som kriminalitet.  
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Kapitel 3 – Revisoren 
 

3.1 Introduktion 
I dette kapitel anvendes Habermas’ teknisk, instrumentale erkendelsesinteresse med henblik på at 

undersøge de præmisser, i form af konkret lovgivning, som revisor forudsættes at være, og i hvert 

fald ifølge Habermas er, underlagt. Denne lovgivning omfatter i denne sammenhæng Revisorloven, 

ISA 240, EU’s 8. direktiv, Statement on Auditing Standards 99 og Sarbanes Oxley Act. Disse 

reguleringer indenfor revision udtrykker alle det samfundshensyn, som revisor forventes at forvalte 

som offentlighedens tillidsrepræsentant. De amerikanske reguleringer er medtaget, for at synliggøre 

indhold og tendenser i de danske reguleringer, idet amerikansk lov har dannet forlæg for dansk lov. 

Til sidst i kapitlet redegøres kort for revisors præmisser i forhold til kunden, nemlig 

Agent/principal-modellen, som forklarer ledelsesstrukturen i selskaber, herunder revisors rolle. 

Formålet hermed er at definere revisors rolle og ansvar i forhold til besvigelser i 

virksomhedskontekst, herunder afdækning af tilknyttede interessekonflikter mellem diverse 

selskabsorganer, omgivende samfund og revisor. 

 

3.2 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder / Revisorloven 
Som det fremgår af Revisorlovens kapitel 1, § 1, falder indholdet i tre dele, som alle har relation til 

bekæmpelse af besvigelser.  

 

1. Uddannelsesscreening eller udvælgelse ved hjælp af uddannelse af revisorerne (beskrives i 

kapitel 2, §§ 2 - 15),  

2. vilkårene for de aktiviteter loven omfatter (revisors afgivelse af revisionspåtegninger på 

regnskaber mm.) (beskrives i kapitlerne 3 – 8, §§ 16 – 31), samt  

3. det offentlige tilsyns- og kontrolsystem i forbindelse med revisionsvirksomhed (beskrives i 

kapitel 9, §§ 32 – 47).  

 

Den resterende del af loven har mere teknisk eller administrativ karakter, og falder derfor ikke 

indenfor nærværende problemfelt. 
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De tre områder har alle til formål at sikre det kvalitetsniveau af revision, som loven er et politisk 

udtryk for, herunder at minimere besvigelser23

 

. 

Det første område, screening ved hjælp af uddannelse af revisorer, harmonerer med EU’ 8. direktiv, 

og tjener til at sikre, at revisors autorisation og kompetence står i forhold til hinanden24

 

. Ved at 

sikre et ensartet og kontrolleret vidensniveau i revisorstanden, opnås faglighed indenfor denne. 

Området behandles ikke yderligere, da uddannelsesscreening i en dansk kontekst opfattes som norm 

indenfor diverse former for faglighed, og ikke specielt indenfor revision.  

Det andet område, vilkårene for revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber og andre 

udtalelser, som ikke udelukkende er til virksomhedens interne brug, tjener til at sikre, at udførte 

revisionshandlinger lever op til det politisk vedtagne kvalitetsniveau25

 

. Dette område defineres 

indledningsvist med revisors rolle som ”offentlighedens tillidsrepræsentant” og revisors etiske 

faglighed i form af begrebet ”god revisorskik”. Rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant 

defineres ikke nærmere, men ud fra ordvalgene må det forudsættes, at revisor forventes først og 

fremmest at forvalte alles ligemæssige interesse eller retfærdigheden i Habermas’s idealverden, som 

blev fremstillet i forrige kapitel, og dermed også forfægte loven. Begrebet ”god revisorskik” 

indebærer ifølge § 16 hurtighed og nøjagtighed set i forhold til opgavehåndteringen; foruden etisk 

faglighed karakteriseret ved integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel 

kompetence og fornøden omhu. 

Det andet område identificerer også et tredje centralt begreb for revisor, kravet om uafhængighed. 

Uafhængighedskravet indebærer, at revisor undgår sociale og økonomiske scenarier, hvor ovenfor 

beskrevet gode revisorskik potentielt kompromitteres, via de decentrale magtstrukturer, som ifølge 

Foucault kendetegner den sociale verden. Groft sagt involverer afhængighedsscenarier den samme 

revisor og den samme kunde i både revisionsaktiviteter og ikke-revisionsaktiviteter, partiskhed fra 

revisors side i forhold til kunden, f.eks. af økonomisk, familiær eller anden art, samt deciderede 

trusler rettet mod revisor eller andet, jf. § 24 Stk. 3. Herefter anvises der i vilkårene for 

revisionshandlingerne de krav der stilles til rapportering og dokumentation i forbindelse med disse 

handlinger. Disse krav indgår også i ISA 240, og behandles i forbindelse hermed i afsnit 3.3.14.  
                                                 
23  KPMG: Indsigt i revisorloven. Side 11. 
24 Europa-parlamentets og rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006, kapital 2, artikel 3-14 
25 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. 
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Endelig stilles der krav til de børsnoterede selskaber om etablering af et revisionsudvalg. Dette 

revisionsudvalg skal bestå af bestyrelsesmedlemmer og mindst ét medlem, som er uafhængigt af 

virksomheden og som er regnskabs- eller revisionskyndig. Revisionsudvalgsfunktionen kan dog 

også varetages af den samlede bestyrelse, under forudsætning af at denne kan mønstre det 

uafhængige og regnskabskyndige medlem. Revisionsudvalgets lovpligtige opgaver er at kontrollere 

øvrige lovpligtige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til besvigelser, såsom interne kontroller, 

regnskabsaflæggelsesprocessen, interne og eksterne revisorer mv. jf. § 31.  

 

Det tredje område, det offentlige tilsyns- og kontrolsystem identificerer den struktur hvormed staten 

knytter sig til revisionsbranchen. Revisionsbranchen sorterer under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

via en kommission, et tilsyn og et nævn. Revisorkommissionen bidrager ved administration af 

loven, herunder særligt det uddannelsesrelaterede. Revisortilsynets opgave er at varetage den 

lovpligtige kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder. Revisornævnets opgave er at behandle 

diverse klagesager, dog ikke sager vedrørende revisors honorar jf. kapital 9.   

3.3 ISA 240 
I indeværende afsnit vil revisorstandens gældende regulering i forhold til besvigelser, ISA 240, 

blive gennemgået, dvs. fagets udtryk for hvad en passende adressering af fænomenet besvigelser er, 

og dermed hvad god revisorskik indebærer. Sammen med revisorloven udgør ISA 240, hvad man 

må opfatte som det overvejende grundlag for danske revisorers forpligtelser til at bekæmpe 

besvigelser. Den danske ISA 240 er en oversættelse af den internationale udgave af ISA 240. 

Isa’erne kan generelt tolkes som revisors retningslinjer og kan i sidste ende være en måling af 

kvaliteten af revisors arbejde. Der sikres en systematisk fremgangsmåde, som gerne skulle kunne 

producere ensartet (fra revisor til revisor) og pålidelig regnskabsinformation.  

3.3.1 Besvigelsers kendetegn 

ISA 240 benævnes også ”Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber”. ISA 

240 sondrer mellem fejl, som et resultat af ubevidste handlinger, og besvigelser, som et resultat af 

bevidste handlinger. ISA 240 omhandler kun besvigelser, der fører til væsentlig fejlinformation i 

regnskabet.  
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3.3.1.1 Regnskabsmanipulation                      
Under regnskabsmanipulation hører ”udeladelser i regnskabet med det formål at vildlede 

regnskabsbrugerne.” 

Regnskabsmanipulation er et resultat af26

1. Manipulation, forfalskning (inkl. dokumentfalsk) eller ændring af bogføringen som danner 

grundlag for regnskabsudarbejdelsen. 

; 

2. Forkert præsentation eller bevidst udeladelse af begivenheder, transaktioner eller anden 

betydelig information i regnskabet. 

3. Bevidst forkert anvendelse af regnskabspraksis vedrørende beløb, klassifikation, præsentation 

eller oplysning. 

4. Bogføring af fiktive registreringer for at manipulere driftsresultatet. 

5. Upassende tilpasninger af forudsætninger og ændringer af vurderinger ved skøn af 

regnskabsposter. 

6. Undladelse, fremskyndelse eller udskydelse af indregning i regnskabet af begivenheder og 

transaktioner, som er indtruffet i regnskabsperioden. 

7. Fortielse af eller undladelse af oplysninger om fakta, der kunne påvirke registrerede beløb i 

regnskabet. 

8. Involvering i komplekse transaktioner, der er konstrueret med henblik på at fortegne 

virksomhedens finansielle stilling eller resultat. 

9. Ændring af registreringer og betingelser i relation til betydelig og usædvanlige transaktioner. 

 

Regnskabsmanipulation kan have til formål at reducere skattekravet til myndighederne eller modsat 

med et pyntet resultat at kunne opnå lån hos kreditorer. 

3.3.1.2 Misbrug af aktiver 

Under misbrug af aktiver hører medarbejderes (ledende eller ikke ledende) tyveri af virksomhedens 

aktiver. 

Misbrug af aktiver er et resultat af27

1. Underslæb (f.eks. misbrug af debitorers indbetalinger eller overførsel af indbetalinger fra 

afskrevne konti til private konti). 

; 

                                                 
26 ISA 240, 3, A4 
27 ISA 240, A5 
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2. Tyveri af fysiske aktiver eller immaterielle rettigheder (f.eks. tyveri af varelager til privat 

anvendelse eller videresalg eller sammensværgelse med en konkurrent, ved at oplyse 

teknologiske data som modydelse for betaling). 

3. At foranledige en virksomhed til at betale for varer og tjenesteydelser der ikke er modtaget 

(f.eks. udbetalinger til fiktive forhandlere, returkommission betalt af forhandlere til 

virksomhedens indkøbere som modydelse for forhøjede priser, udbetalinger til fiktive 

medarbejdere). 

4. Privat benyttelse af virksomhedens aktiver (f.eks. benyttelse af virksomhedens aktiver til 

sikkerhedsstillelse for et privat lån eller et lån til en nærtstående part).    

 

3.3.2 Definitioner ifølge ISA 240 
Danske revisorer har pligt til, at revidere i overensstemmelse med ”god revisorskik” jf. 

revisorloven, hvilket indebærer overholdelse af de danske revisionsstandarder. ISA 240 opstiller de 

grundlæggende principper for de vurderinger og handlinger revisor skal udføre i forbindelse med 

sin revision for at overholde ”god revisorskik”.    

 

Besvigelser er et kompleks område at revidere. Det skyldes, at besvigelser altid vil være forsøgt 

skjult for revisor, foruden er det svært at kontrollere ting man ikke bliver præsenteret for. Ifølge ISA 

240 anvendes ”betegnelsen ”besvigelser” om en bevidst handling udført af en eller flere personer 

blandt den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter 

vildledning til at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel28

 

.” 

3.3.3 Ansvar for forebyggelse og opdagelse af besvigelser 
Herudover præciseres den øverste og den daglige ledelses primære ansvar i forhold til besvigelser, 

og der konkretiseres en række tiltag, som de respektive ledelsesorganer skal eller kan tage. 

Obligatoriske tiltag er f. eks. etablering og vedligehold af interne kontroller med henblik på 

forebyggelse af regnskabsmæssig fejlinformation. Af ”blødere” tiltag kan nævnes henstilling til 

ledelsen om at fungere som rollemodeller for øvrige medarbejdere ved at kommunikere ærlig og 

etisk adfærd, et positivt arbejdsmiljø og ved påskønnelse af medarbejdere, som lever op til den 

ønskede kultur. Interne kontroller vedtages og overvåges af den øverste ledelse og eventuelt også af 

den daglige ledelse, hvorfor besvigelser, som det er meningen skal opfanges af de interne 
                                                 
28 ISA 240, 11(a) 
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kontroller, kan være vanskelige for revisor at få øje på, hvis de bliver udført netop af et af de to 

øverste ledelsesorganer.  

 
Generelt er det vanskeligere for revisor at opfange tilsigtede fejlinformationer i regnskabet end 

utilsigtede, da besvigelser i sagens natur søges tilsløret. Opsporing af besvigelser vanskeliggøres 

yderligere, hvis disse dirigeres indenfor ledelsesgrupperinger, da personer herfra besidder mere 

magt og overblik over interne kontroller, regnskaber og medarbejdere og herigennem har mulighed 

for at handle svigefuldt. Det må derfor erkendes, at på trods af at revisor i arbejdsgang nøje følger 

anvisningerne i ISA 240, vil der være risiko for at det gennemarbejdede regnskab indeholder 

fejlinformationer som følge af besvigelser. Desuden gøres opmærksom på det forhold, at 

informationerne i et regnskab også dækker over estimeringer.   

 

3.3.4 Professionel skepsis 
Dog giver en arbejdsgang i overensstemmelse med ISA 240, ifølge ISA 240, en høj grad af 

sikkerhed for et regnskabs pålidelighed. Men for at imødegå ovennævnte risici for uopdagede 

besvigelser, foreskriver ISA 240 en professionel skeptisk holdning fra revisors side igennem hele 

revisionsprocessen. En professionel skeptisk holdning forklares med at revisor er så upåvirket som 

muligt af tidligere (evt. positive) erfaringer med det materiale der arbejdes med (inklusive 

personer), og på ethvert niveau af processen være vågen og stille spørgsmålstegn ved 

pålideligheden af de foreliggende informationer. Som undtagelse nævner ISA 240 undersøgelser af 

dokumenters ægthed og fuldstændighed som værende udenfor revisors normale skepsis. Dog kan 

revisor forestå undersøgelser af dokumenters ægthed eller modificerede vilkår, hvis der er givet 

anledning til mistanke om falskneri eller ufuldstændig information.  
 

3.3.5 Drøftelse i opgaveteamet 
Det er i opgaveteamets regi, at den professionelle skepsis konkretiseres. Primært erfarne 

medlemmer af opgaveteamet skal gennemgå potentielle svagheder i virksomheden i forhold til 

besvigelser af enhver art. Informationer fra drøftelserne i teamet skal viderebringes udenfor teamet 

hvor det er relevant. ISA 240 lister en række eksempler på besvigelser i kategorien 

regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver, og gør opmærksom på en række yderligere 

advarselstegn - adfærd eller kultur - som kunne dække over retfærdiggørelse af besvigelser, adfærd, 

som kunne indicere overforbrug i forhold til lønindkomst, uforklarlige ændringer i sammenhænge, 
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tilsidesættelse af interne kontroller mv. Herudover skal det diskuteres på hvilken måde revisionen 

udføres med et så troværdigt og sandfærdigt resultat som muligt, f.eks. ved hjælp af 

uforudsigelighed i revisionshandlingerne, ved løbende at tage alle indløbne informationer alvorligt 

samt ved løbende under processen at holde hinanden orienteret i opgaveteamet.  

 

3.3.6 Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter 
Konkretiseringerne eller mere præcist risikovurderingshandlingerne indebærer revisors tilegnelse af 

indsigt i og forståelse af virksomhedskulturen i forhold til håndtering af besvigelsesrisici. Revisor 

skal initiere dialog med den øverste ledelse såvel som den daglige ledelse om fungerende tilsyn, 

kontroller, kommunikation af etisk adfærd samt øvrige ledelsesmæssige tiltag til imødegåelse af 

besvigelsesforekomster.  

 

ISA 240 beskriver ganske detaljeret en række overvejelser, som revisor bør indarbejde i dialogen 

med ledelsesorganerne, foruden særlige overvejelser af besvigelsesrisici i relation til indregning af 

indtægter. Desuden skal revisor have dialog med udvalgte medarbejdere, som ikke tilhører de to 

ovennævnte ledelsesorganer hvor det skønnes tilførende for revisionen. Således skal revisor 

forespørge den daglige ledelse om deres vurdering af regnskabet i forhold til risiko for 

fejlinformation som følge af besvigelser. Endvidere skal revisor forespørge den daglige ledelse om 

politikker til imødegåelse af sådanne fejlinformationer, herunder information om sårbare områder, 

samt den daglige ledelses kommunikation ”opad” såvel som ”nedad” i forhold til emnet.  

 

På grund af virksomheders væsensforskellighed skal revisor ved hjælp af faglig dømmekraft, 

professionel skepsis og det i virksomheden identificerede kontrolmiljø afdække den pågældende 

virksomheds sårbarhed overfor besvigelser. Som et led i afdækningen af sårbarheder skal der 

forespørges om historiske og verserende episoder vedrørende besvigelsesforekomster eller 

beskyldninger, i hvilken forbindelse det kan være relevant at kontakte en eventuel intern revision, 

driftspersonale, som ikke er direkte involveret i regnskabsudarbejdelsen, medarbejdere med 

beslutningskompetencer, medarbejdere, som er involveret i usædvanlige transaktioner, interne 

juridiske medarbejdere, den øverst ansvarlige for virksomhedens etiske politik eller medarbejdere, 

som behandler besvigelsesbeskyldninger. Ved på denne måde at inddrage personer, der ikke tilhører 

ledelsen i informationsindsamlingsprocessen, opnår revisor samtidig et potentiale for at opdage 

eventuelle ledelsesbesvigelser. Den øverste ledelses kontrol af den daglige ledelses håndtering af 
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besvigelsesrisici skal ligeledes kortlægges af revisor. Dette gøres ved hjælp af direkte forespørgsler 

og / eller observation, f.eks. ved deltagelse i møder. Endelig skal revisor udspørge den øverste 

ledelse om et eventuelt kendskab til konkrete forekomster af eller mistanker om besvigelser.  

 

ISA 240 stikker et spadestik dybere i identifikationen af besvigelsesrisikofaktorer, som i 

væsentlighed bygger på Cressey’s besvigelsestrekant (se afsnit 4.2.2). De tre elementer i trekanten, 

pres, mulighed og retfærdiggørelse skal overvejes i relation til den pågældende virksomhed / kunde. 

Der lægges vægt på den meget store diversitet i udtrykket for de enkelte elementer i trekanten 

afhængigt af virksomhedens karakteristika. Bilag 1 i ISA 240 lister en række eksempler på 

advarselstegn på besvigelsesrisici. Bilaget er medtaget som bilag i nærværende arbejde. Ligeledes 

skal revisor ved hjælp af en analytisk tilgang til beløb, nøgletal og udviklingstendenser i regnskabet 

være opmærksom på usædvanlige transaktioner eller begivenheder, der kunne indicere 

fejlinformation som følge af besvigelser. Hertil kommer vurdering af anden opnået information i 

relation til besvigelsesrisici end den ovenfor nævnte. 

 

3.3.7 Identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation som følge 

af besvigelser   
På baggrund af de ovenfor beskrevne opnåede informationer skal revisor ved hjælp af sit 

professionelle skøn vurdere transaktionstyper, saldobalanceposter og præsentation i regnskabet. 

Fejlinformationer i forbindelse hermed kategoriseres som betydelige, og kobles sammen med de 

tilhørende kontroller og kontrolaktiviteter. Desuden skal revisor detaljeret vurdere alle relevante 

aspekter ved virksomhedens kontroller og indregning af indtægter, som begge er områder hvorfra 

regnskabsmanipulation kan stamme.  

 

3.3.8 Reaktioner på de vurderede risici for væsentlig fejlinformation som følge af 

besvigelser  
Viser der sig på grundlag af det ovenfor beskrevne arbejde at være betydelig risici for væsentlig 

fejlinformation, er det revisors pligt at konfrontere disse risici ved hjælp af øget professionel 

skepsis, øget omhu i udførelsen af revisionshandlinger samt øget opmærksomhed overfor den 

daglige ledelses eventuelle tilsidesættelse af kontroller. Det tilrådes om nødvendigt at anvende 

specialister i undersøgelsesarbejdet, at overveje hvorvidt regnskabspraksis ”sladrer” om den daglige 
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ledelses ønske om at styre indtjeningen, og at udføre substanshandlinger af saldobalanceposter og 

revisionsmål, der normalt ikke testes.  

 

Generelle reaktioner i form af yderligere revisionshandlinger skal udformes så de modsvarer den 

specifikke risiko – f.eks. ved udpegning af og tilsyn med personale, ved at stille spørgsmålstegn ved 

den af virksomheden anvendte regnskabspraksis eller ved indarbejdning af uforudsigelighed i arten 

af, den tidsmæssige placering af, og omfanget af revisionshandlinger. Revisionshandlinger, der 

modsvarer den daglige ledelses tilsidesættelse af kontroller inkluderer kontrol af posteringer i 

finansbogholderiet, skønsmæssige værdiansættelser og betydelige og abnorme transaktioner mm.  

 

3.3.9 Vurdering af revisionsbevis  
ISA 240 afsnit 34-37 beskriver revision af et regnskab som en proces, hvoraf følger at revisor ved 

vurderingen af revisionsbeviset ligeledes nøje overvejer alle frembragte aspekter i forhold til risici 

for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Ifølge ISA 330 skal revisor på baggrund af 

de udførte revisionshandlinger og de indsamlede revisionsbeviser vurdere om risiciene for 

væsentlige fejlinformationer på revisionsmålsniveau stadig er de samme, eller der er opstået nye 

risici i forbindelse med de afsluttende analytiske handlinger i revisionen. Der gøres opmærksom på 

usædvanlige transaktioner i slutningen af perioden op til regnskabsaflæggelsen og informationer, 

der anfægter den daglige ledelses integritet. Såfremt der er identifikationer på besvigelser skal 

revisor overveje, hvorvidt dette kan have indflydelse på andre dele af den udførte revision, herunder 

bl.a. troværdigheden af den daglige ledelses udtalelser. 

 

3.3.10 Revisor er ikke i stand til at fortsætte opgaven    
Hvis der opstår usædvanlige omstændigheder som følge af fejlinformation som følge af besvigelser 

skal revisor overveje sine juridiske og professionelle forpligtelser, herunder underretningspligt til 

rette sted samt muligheden for fratrædelse. Hvis f. eks.  informationen siddes overhørig eller hvis 

besvigelsen omfatter den øverste ledelse eller den daglige ledelse eller hvis besvigelsen er af 

omfattende karakter, kan revisor vælge at fratræde som revisor (men har dog så pligt til at informere 

den tiltrædende revisor om omstændighederne). Revisor skal dog overordnet agere i henhold til de 

juridiske forpligtelser situationen byder.  
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3.3.11 Skriftlige udtalelser   
Af hensyn til det ufremkommelige i arbejdsprocessen med at opdage besvigelser, skal revisor sikre 

sig skriftlig dokumentation for at den daglige ledelse vedkender sig sit ansvar for at forebygge og 

eventuelt opdage besvigelser samt informere revisor om eventuelle forekomster. Den daglige 

ledelse skal skriftligt anerkende sit ansvar for udformning og implementering af den interne kontrol, 

der har til formål at forebygge og opdage besvigelser, skriftligt har videregivet sin risikovurdering 

af væsentlige fejlinformationer i regnskabet som følge af besvigelser, samt skriftligt videregivet 

konkret viden om forekomst af eller mistanke om besvigelser.  

 

3.3.12 Kommunikation med den daglige ledelse og den øverste ledelse  
Er det derimod revisor, som opdager en besvigelse skal dette hurtigst muligt viderebringes til de 

respektive ledelsesorganer eller ledelsesniveauet over det niveau, hvor besvigelsen finder sted. Hvis 

besvigelsesforekomsten involverer den daglige ledelse, nøglemedarbejdere i den interne kontrol 

eller vidtgående forhold i det hele taget, skal den øverste ledelse hurtigst muligt underrettes. Under 

hensyntagen til revisors tavshedspligt i forhold til klientinformationer, kan revisor overveje at søge 

juridisk bistand ved besvigelsesforekomster på ledelsesniveau. Endelig er revisor forpligtet til at 

informere ledelsesniveauerne om eventuelle svagheder i virksomheden mm. i forhold til 

bekæmpelse af besvigelser.  

 

3.3.13 Kommunikation med lovgivende og kontrollerende myndigheder 
Ved identifikation af væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, skal revisor afveje sit 

juridiske ansvar i forhold til sin tavshedspligt, i overvejelserne om der skal rapporteres til tredje 

part. Der er mulighed for at tilsidesætte tavshedspligten for samfundshensynet i visse tilfælde, som 

eventuelt kan vurderes, med hjælp fra en juridisk sagkyndig.   

 

3.3.14 Dokumentation 
Der stilles krav om dokumentation for udvalgte forhold i opgaveforløbet. Dokumentationskravet 

indbefatter de væsentlige drøftelser i opgaveteamet vedrørende kundens sårbarhed overfor 

væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser samt identificerede og vurderede risici for 

samme fejlinformation. Desuden skal revisor dokumentere den ydede reaktion i form af 

revisionshandlinger samt resultaterne heraf. Endelig skal revisor dokumentere den foregåede 

kommunikation med de to ledelsesorganer samt evt. med lovgivende myndigheder.                
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3.4 EU’s 8. direktiv 
I forbindelse med EU Kommissionens modernisering af selskabsretten fremsattes ændringsforslaget 

2006/43/EF af 17. maj 2006 til de allerede eksisterende 78/660/EØF og 83/349/EØF om lovpligtig 

revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. Formålet med forslaget var dels at 

videreføre det daværende 8. direktiv, dels, som med Sarbanes Oxley Act i USA, at forebygge 

erhvervsskandaler og genetablere tilliden til virksomheders års- og koncernregnskaber og dermed til 

markedet generelt29

 

. 

Hovedpunkterne i ændringen af Rådets direktiv indbefatter definitioner af (uddannelses)krav til 

revisorer og revisionsvirksomheder, kvalitetskrav til revisionsprocessen (i forlængelse af 

uddannelseskrav specificeres krav vedrørende etik, uafhængighed og efterlevelse af internationale 

standarder) og krav om et revisionsudvalg i børsnoterede selskaber. Desuden stilles der krav om 

offentligt tilsyn med revisionsudbyderne samt krav om, at de indenfor EU gældende bestemmelser 

også overholdes af eksterne agerende indenfor EU.   

 

Således skal revisionsvirksomheder der reviderer børsnoterede selskaber udførligt rapportere om sig 

selv. En sådan rapport skal informere om netværk, ledelsesforhold, et internt 

kvalitetskontrolsystem, vedvarende uddannelse og regnskabsoplysninger, herunder specificering af 

honorarer. For selskabets vedkommende skal der udpeges et revisionsudvalg, som skal bestå af 

bestyrelsesmedlemmer, som ikke må indgå i direktionen, samt mindst et af selskabet uafhængigt 

medlem, som samtidig besidder kompetence indenfor regnskab eller revision. Revisionsudvalgets 

opgave er at monitorere hele processen omkring regnskabsaflæggelsen, herunder dennes 

implicerede parter. Herudover skal der være offentligt tilsyn med revisorstanden med henblik på at 

imødegå potentielle interessekonflikter indenfor denne. Det offentlige tilsyn bør varetages af 

personer udenfor revisorstanden af hensyn til troværdigheden. Som i Sarbanes Oxley Act (se afsnit 

3.5.2) stilles der krav om revisors uafhængighed af sin kunde. Revisor må således ikke inddrages i 

selskabets ledelsesbeslutninger, skal sikre såvel som dokumentere sin uafhængighed, hvilket 

ultimativt vil sige af afvise opgaver, der kan kompromittere uafhængigheden. Endelig er der påbud 

om offentlige sanktionsmuligheder ved overtrædelse af direktivet.  

 

                                                 
29 Europa-parlamentets og rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF. Side 2 
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Som det ses af disse hovedpunkter, er der stor lighed mellem den danske revisorlov og EU’s 8. 

direktiv, dog med det forbehold, at EU’s 8. direktiv ikke udtrykker et direkte forbud mod revisors 

salg af både lovpligtig revision og rådgivning til samme kunde, hvilket er tilfældet i den danske 

revisorlov. 

    

3.5 Amerikansk lovgivning 
I dette afsnit gennemgås de amerikanske reguleringer i forbindelse med revisors rolle og ansvar i 

forhold med besvigelser. Groft sagt er ”Statement on Auditing Standards” eller ”SAS” amerikansk 

ækvivalent til den internationale ISA og dermed til den danske ISA, og ”Sarbanes-Oxley Act” er 

amerikansk ækvivalent til og forlæg for ”EU’s 8. direktiv” for børsnoterede virksomheder. 

 

3.5.1 Statement on Auditing Standards 99 

Statement on Auditing Standards 99, consideration of fraud in a financial statement audit, er den 

amerikanske standard omhandlende besvigelser. Det primære formål med standarden er at øge 

sandsynligheden for at besvigelser vil blive opdaget under revisionen af et regnskab, og det er den 

amerikanske standard der har været IAASB’s inspirationskilde ved tilblivelsen af ISA 240. Ønsket 

om international harmonisering på området har medført, at forskellene mellem ISA 240 og SAS 99 

er få og uden væsentlig betydning, så som en lidt anderledes opstilling af de forskellige afsnit, valg 

af terminologi, samt specifikke forhold i relation til USA. 

 

På baggrund heraf, skønnes det ikke relevant for nærværende problemstilling med en nærmere 

gennemgang og diskussion af SAS 99, idet forskellene mellem ISA 240 og SAS 99 ikke vurderes 

som væsentlige.  

 

3.5.2 Sarbanes Oxley Act 
Som lovgivers modtræk til en bølge af store økonomiske tab som følge af egoistisk 

forretningsledelse, de såkaldte erhvervsskandaler, trådte Sarbanes Oxley Act, også kaldet SOX i 

kraft i 2002. Forinden havde man analyseret de forløb, der førte til konkurserne i form af en række 

høringer, og ved hjælp heraf identificerede man en række svagheder i den berørte amerikanske 

lovgivning30

                                                 
30 http://findarticles.com/p/articles/mi_m0NXD/is_1_11/ai_n25101748/  

. Man fandt manglende uafhængighed hos revisor.  
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I mange tilfælde udgjorde rådgivningshonoraret en langt større andel end revisionshonoraret hos 

samme kunde, hvorved revisors rolle potentielt kompromitteredes, hertil kom at revisor som 

investorernes primære finansielle vagthund var selvregulerende. Herudover fandt man inkompetente 

eller uansvarlige personer blandt den øverste ledelse, interessekonflikter blandt børsanalytikere, 

utilstrækkelige regnskabsinformationer og utilstrækkelig prioritering af SEC (Securities and 

Exchange Commission, omtrent svarende til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Finanstilsynet i 

Danmark). 

 

Det primære formål med loven var at genoprette investorernes tillid til det finansielle marked, og 

blev gældende for alle virksomheder, der er registreret på en amerikansk børs samt tilhørende 

datterselskaber31. Med SOX stiftedes ”the Public Company Accounting Oversight Board” eller 

“PCAOB”, hvis opgave det er at levere revisionsydelser, der lever op til SOX. Dernæst pålægger 

SOX ekstern revisor integritet for at begrænse interessekonflikter, bl.a. er det ikke tilladt revisor at 

sammenblande rådgivning og revision hos samme kunde32

 

. Endvidere pålægges den øverste ledelse 

et personligt ansvar for korrektheden og fuldstændigheden af regnskaberne, samt sanktioner ved 

forsømmelse af ansvar, herunder også forskrifter for samarbejdet mellem henholdsvis den øverste 

ledelse og ekstern revision, henholdsvis intern revision og ekstern revision. SOX stiller desuden 

udvidede krav (i forhold til tidligere lovgivning) til økonomisk rapportering om bl.a. negative 

balance transaktioner (off-balance-sheet transactions), budgetter i forbindelse med 

investeringstransaktioner (pro-forma figures and stock transactions), interne kontroller, rettidig 

rapportering om ændringer i økonomiske forhold samt revideringsrapporter udarbejdet af SEC eller 

deres agenter.  

Herudover lægges der i SOX vægt på aktie-(og værdipapirs)analytikernes pålidelighed, for hvilke 

SOX opstiller krav om kvalitet, herunder afdækning af interessekonflikter. I samme ærinde 

bemyndiger SOX, SEC til at definere og sanktionere overfor professionelle, der agerer på 

værdipapirsmarkedet. SOX pålægger også SEC at foretage undersøgelser af, og rapportere om, 

soliditeten og integriteten i revisionsvirksomheder, kreditforeninger, investeringsbanker og andre i 

forbindelse med værdipapirsmarkedet, samt mangler heraf. Endelig definerer SOX 

lovovertrædelserne og strafferammerne for besvigelser i selskaber.  

                                                 
31 http://www.businessweek.com/magazine/content/07_05/b4019053.htm 
32 Sarbanes – Oxley Act of 2002. Section 201. 
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SOX indeholder følgende 11 sektioner: 

1. Oprettelsen af ”Public Company Accounting Oversight Board – et offentligt revisortilsyn skal 

registrere alle revisionsvirksomheder, der reviderer børsnoterede selskaber i USA, udarbejde 

standarder for revision samt føre tilsyn med overholdelsen heraf. 

2. Revisors uafhængighed sikres via indsnævring af det porteføljeengagement revisor må have hos 

hver enkelt kunde.  

3. Medlemmerne af den øverste ledelse er personligt ansvarlige for korrektheden og 

fuldstændigheden af regnskaberne. 

4. Udvidede krav til den finansielle rapportering 

5. Krav om rapportering af interessekonflikter i forbindelse med børsanalyser, herunder vejledning 

for børsanalytikere. 

6. Definerer SEC’s bemyndigelse til at censurere og udelukke agerende på børsmarkedet, såsom 

mæglere og rådgivere, med henblik på at sikre investortillid. 

7. Krav til SEC om at udføre studier af bl.a. børsnoterede revisionsvirksomheder, kreditforeninger 

og investeringsbanker, herunder disses samspil med de finansielle markeder.  

8. Beskriver strafferammer overfor overtrædelser som manipulation, destruktion og ændringer i 

finansielle rapporteringer, samt beskytter i forhold til begrebet ”whistle-blowers”, som er det 

engelske ord for de personer, som anmelder et illegalt forhold. 

9. Skærper strafferammen for økonomisk kriminalitet, bl.a. ved at definere mangler eller fejl i 

finansiel rapportering som en strafbar overtrædelse. 

10. Angiver at det bør være den øverste leder, der underskriver indberetningen til skat. 

11. Identificerer besvigelser og regnskabsmanipulation som kriminelle overtrædelser, som sættes i 

forbindelse med specifikke straffe, herunder bemyndigelse til SEC til midlertidig fastfrysning af 

mistænkelige transaktioner. 

         

Den negative hovedkritik omhandler primært, at SOX-kravene, særligt ”Section 404”, som 

omhandler den interne kontrol, er meget omkostningstunge for selskaberne33. Det har den 

konsekvens, at nye selskaber går uden om de amerikanske børser, en tendens, som er blevet 

vurderet til at have kostet den amerikanske industri $ 200 milliarder34

 

. 

                                                 
33 http://paul.house.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=60 
34 http://online.wsj.com/article/SB122990472028925207.html 
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Den positive kritik går primært på, at SOX meget hurtigt forårsagede, at investorerne genvandt 

deres tillid til markedet, ved hjælp af de ovenfor nævnte tiltag - gennem øget tillid til regnskaberne, 

revisors integritet, de øverste lederes personlige ansvar og selskabernes interne processer - kort sagt, 

at SOX har virket efter hensigten35

 

.  

3.6 Agent / principal-modellen36

I dette afsnit sigtes mod at identificere revisors generelle rolle og ansvar i en økonomisk teoretisk 

ramme

 

37

   

. Formålet hermed er at nuancere hoveddiskussionen af revisors rolle og ansvar i forhold til 

besvigelser, herunder en diskussion af revisors forpligtelser overfor samfundshensynet. 

Agentteori i forskellige variationer danner grundlag for den tekniske ramme, som revisor arbejder 

indenfor, og repræsenterer eller definerer de kontraktuelle relationer, som virksomheders drift hviler 

på. Disse kontraktuelle relationer indebærer, at en eller flere principaler engagerer en person som 

forvalter eller agent, til på deres vegne at udføre en tjenesteydelse. Rettigheder og forpligtelser for 

principaler og agenter, herunder aflønning, informationssystemer og fordeling af 

ejerskabsrettigheder, specificeres i gensidige arbejdsaftaler. Teorien forudsætter, at individer 

udelukkende er motiveret af selvinteresse38

 

 (jf. afsnit 2.2), i forbindelse med opsplitningen og 

fordelingen af den økonomiske risiko mellem ejer og ledelse, hvorved den interessekonflikt mellem 

principal og agent, som er grundlaget for revisionsbehovet, opstår.      

Agent / principal-modellen kan anskueliggøres i nedenstående figur: 

 

                                                 
35 http://www.usatoday.com/money/companies/regulation/2007-07-29-sarbanes-oxley_N.htm 
36 Revision 2009-1, Cand. Merc. Aud. – Studiet, Materialesamling. Side 39. 
37 Revision 2009-1, Cand. Merc. Aud. – Studiet, Materialesamling. Side 36. 
38 Revision 2009-1, Cand. Merc. Aud. – Studiet, Materialesamling. Side 113. 
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                                                                                                                                                                                                                                   Figur 3 

                                                                                                                                                                                                  Agent / principal-modellen 

I Danmark har vi en todelt agent/principal struktur (se figur 3). Denne model anvendes i 

aktieselskaber og anpartsselskaber. Det øverste organ i modellen udgøres af generalforsamlingen, 

som principal, hvor ejerne eller aktionærerne vælger bestyrelsen og revisor, samt godkender 

årsrapporten. Bestyrelsen ansættes som agent for generalforsamlingen, til at varetage ejernes 

interesser bedst muligt. Men bestyrelsen er også principal i forhold til direktionen, som bestyrelsen 

ansætter til at forvalte sin overordnede ledelse. Direktionen fungerer som agent for bestyrelsen ved 

at transformere bestyrelsens overordnede mål og rammer til ledelsespraksis, herunder 

kontrolpraksis, med det formål at beskytte og optimere ejernes kapital eller aktiekapitalen.  

 

Revisor fungerer som agent for generalforsamlingen eller ejerne, som tilsynsførende overfor 

direktionen. Revisor skal kontrollere årsrapportens overensstemmelse med loven og kontrollernes 

tilstrækkelighed. Revisor rapporterer til generalforsamlingen via revisionspåtegningen, og til 

bestyrelsen via revisionsprotokollen. 

 

Agent/principal-modellen medfører som sagt en interessekonflikt mellem aktionærerne og 

direktionen, idet aktionærerne har interesse i at opnå størst muligt aktieudbytte eller kursstigninger 

på aktierne, hvilket kan være i modstrid med direktionens interesse i at aflønne sig selv i stedet for. 

 

Denne interessekonflikt medfører en efterspørgsel efter revisor, som i kraft af sin agentrolle for 

aktionærerne, skal kontrollere direktionens loyalitet overfor aktionærerne. For at undgå at revisor 

involveres i interessekonflikten, må revisor ikke have økonomiske interesser i virksomhedens drift, 

men derimod praktisere absolut neutralitet og uafhængighed. Revisors uafhængighed defineres i 

Generalforsamling 

Bestyrelse 

Direktionen 

  Valg 
Årsrapport 

Revision 

Rapportering 

Agent 

 Agent 

Principal 

Principal 

Valg 

Revision 

   Erklæring / påtegning 

Revisor 

Rapportering 
Ansættelse 
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agent/principal-modellen, som værende bestemt af revisors egen langsigtede selvinteresse mod en 

eventuel hemmelig eller underforstået adfærd, der er koordineret med virksomhedens leder, jf. 

ovenfor, hvor det anføres at teorien forudsætter, at individer udelukkende er motiveret af 

selvinteresse. Samfundshensynet, forstået som Habermas definerer det, som etisk adfærd, der vejer 

tungere end selvinteressen, kan derfor ikke identificeres i agent/principal-modellen.  

 

3.7 Ledelsestradition i USA 
Ledelsessystemet i USA er såkaldt enstrenget39

 

, indeholdende ét ledelsesorgan ”The Board of 

Directors”, i modsætning til det danske og europæiske system (dog undtaget Storbritannien), hvor 

ledelsen er opdelt i to organer, nemlig bestyrelsen / den øverste ledelse og direktionen / den daglige 

ledelse. Dog er ”The Board of Directors” også opdelt i en gruppe, der varetager den overordnede 

ledelse og kontrol, og en gruppe, der varetager den daglige ledelse. Der er dog reelt kun ét 

ledelsesorgan, hvorfor den kontrolfunktion, som den overordnede ledelse varetager i et opdelt 

system, kan argumenteres for at være svagere. Til gengæld kan også argumenteres for, at et samlet 

ledelsesorgan opnår en højere grad af informations-flow og homogenitet, som ellers kan gå tabt 

mellem to organer.  

3.8 Analyse og svar på 2. underspørgsmål 
I dette kapitel er den regulering, som revisor i den reale verden forventes at agere i 

overensstemmelse med, blevet identificeret. Reguleringen bygger dels på socialitet og 

interessekonflikter, dels på etik. Tilgangen i kapitlet er indeholdt i Habermas’s første 

erkendelsesinteresse, den teknisk, instrumentale (jf. afsnit 1.4.2). Kapitlet sigter mod at besvare det 

andet arbejdsspørgsmål: Hvordan adresseres besvigelser i Danmark henholdsvis USA, efter de 

danske henholdsvis amerikanske revisionsregler? 

  

Revisor skal forholde sig til besvigelser på to planer. Revisorloven udgør det grundlæggende plan 

og kan igen underopdeles i en konkret tilgang, som fungerer via sociale koblinger og 

interessekonflikter, og en etisk tilgang, som fungerer via konsensus og idealer. Den konkrete tilgang 

omfatter hovedsagelig uddannelseskrav og kontrolforanstaltninger fra Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. Den etiske tilgang omfatter hovedsagelig vilkårene for revisors afgivelse af 

                                                 
39 Søren Friis Hansen. Ledelsesstrukturen i danske SE-selskaber. Side 2 
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revisionspåtegning på regnskaber og andre udtalelser, som ikke udelukkende er til virksomhedens 

interne brug. Den konkrete tilgang er generelt kompatibel med Foucaults tanker, og den etiske 

tilgang er generelt kompatibel med Habermas’s tanker (jf. afsnit 2.2 og 2.3). Således genereres magt 

via institutioner og viden hos Foucault og via etikken og loven hos Habermas.  

 

Revisor opnår sine kompetencer og sin myndighed via sin uddannelse og efteruddannelse og er selv 

underlagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kvalitets- og kontrolmyndighed. Vilkårene for revisors 

arbejdsgange adskiller sig ved at forudsætte en altruistisk eller uselvisk adfærd, uden 

interessekonflikter og sociale koblinger. Denne del adskiller sig også ved at være uddybet nærmere 

i revisionsstandarderne for nærværende i ISA 240. ISA 240 udgør dermed det andet plan i revisors 

tilgang til besvigelser, og fastlægges af IAASB - International Auditing and Assurance Standards 

Board. I ISA 240 transformeres de etiske krav i revisorloven til konkrete revisionshandlinger.   

 

Ifølge ISA 240 ligger det primære ansvar for at forebygge og opdage besvigelser hos en 

virksomheds øverste ledelse og daglige ledelse. Deraf må kunne udledes, at den resterende del af 

ansvaret for forebyggelse og opdagelse af besvigelser ligger hos revisor. Hermed inddeles temaet 

omkring forebyggelse og opdagelse af besvigelser i en virksomhedsledelsesrelateret del og en 

revisorrelateret del. ISA 240 konkretiserer ledelsens ansvar i et afsnit (afsnit 4), de resterende afsnit 

konkretiserer revisors ansvar (afsnit 12 - 47). Det kan hermed konkluderes, at revisor ifølge ISA 

240 har et begrænset ansvar for at forebygge og opdage besvigelser, men dog et klart defineret 

ansvar, nemlig det ansvar, det er at udføre revisionen i overensstemmelse med ISA 240.  

 

Dog skal der tages højde for det element, at besvigelser eller bevidste fejlinformationer søges 

camoufleret af overtræderne – og afhængig af disses ”dygtighed”, anciennitet, mm., kan det være en 

ulige kamp mod besvigelser for revisor. Desuden kan regnskabsposter, der bygger på skøn, udgøre 

en gråzone i forhold til besvigelser. Derfor skal revisor konstant være på vagt overfor alle forhold, 

idet også umiddelbart tillidsvækkende forhold kan dække over bevidste vildledninger. Revisor skal 

udvise denne professionelle skepsis fra begyndelsen til slutningen af revisionsprocessen.  

 

Indledningsvist vurderes risikoen for forekomsten af besvigelser i virksomheden på baggrund af det 

forhåndskendskab revisor har til virksomheden forud for mere empiriske undersøgelser. Disse 

revisionshandlinger, for nærværende benævnt empiriske undersøgelser, har i første omgang social 
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og kommunikativ karakter, idet revisor ved hjælp af observation og samtale med relevante 

medarbejdere skal opbygge et indtryk af virksomhedskulturen i forhold til etik og besvigelser. På 

baggrund heraf sammenholdes udvalgte regnskabsposter med relevant teoretisk materiale (ISA 240 

anvender Donald Cressey’s besvigelsestrekant, se afsnit 4.2.2) med henblik på en vurdering af 

aktuelle besvigelsesrisikofaktorer. I erkendelse af den særlige risiko, der er forbundet med 

indregning af indtægter og de kørende interne kontroller i en given virksomhed, skal disse to 

indsatsområder særligt vurderes af revisor i forhold til besvigelser.  

 

I de tilfælde, hvor risikoen for væsentlig fejlinformation på dette stadie er vokset, intensiveres 

revisors indsats overfor opdagelse af fejlinformation som følge af besvigelser i form af yderligere 

og relevante revisionshandlinger. På dette stadie vil revisionshandlingerne være en funktion af deres 

relevans, og dermed være en del af en meget bredspektret palet af muligheder (se bilag 2). 

 

Herefter nærmer revisor sig afslutningen på revisionen, og i forbindelse hermed genovervejes 

samtlige indsamlede informationer i processen i forbindelse med besvigelser. Ved identificerede 

besvigelsesforekomster, kommunikeres dette så hurtigt som muligt til det tilhørende ledelsesniveau. 

Revisor har mulighed for at fratræde opgaven hvis virksomhedens ledelse enten ikke responderer 

passende på identificerede besvigelsesforekomster, selv er involverede, eller en identificeret 

besvigelsesforekomst er af meget stort omfang.  

 

I overensstemmelse med revisorloven skal hovedpunkterne i revisionsprocessen foreligge i en 

skriftlig version. Denne dokumentation skal inkludere alle de led i revisionsprocessen, som 

beskrevet ovenfor, foruden udtalelser fra virksomhedens ledelse vedrørende ledelsens vedkendelse 

af ansvar dels i forhold til bekæmpelse af besvigelser dels i forhold til deltagelse i 

revisionsprocessen.  

 

Den danske revisorlov er udarbejdet, så den er overensstemmende med internationale normer, og de 

danske ISA’er er en direkte oversættelse af de internationale ISA’er. De amerikanske reguleringer 

Statement on Auditing Standards 99 og Sarbanes Oxley Act er ikke på samme måde som de danske 

identiske med internationale normer, men adskiller sig dog heller ikke væsentligt på det 

indholdsmæssige plan, dog må Sarbanes Oxley Act betragtes som mere vidtgående end EU’s 8. 

direktiv og den danske revisorlov.  
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Ifølge SOX er det ikke tilladt revisor at sælge både revision og rådgivning til samme børsnoterede 

kunde. I EU’s 8. direktiv fremhæves revisors forpligtelse til at holde sig uafhængig af kunden / 

bevare sin integritet i forhold til kunden, men der er ikke formuleret et direkte forbud, som det er 

tilfældet i SOX. I forhold til EU, bliver der argumenteret for, at reglerne er mindstekrav, som det er 

op til medlemslandene at ”SOXificere”, hvilket også er sket i forhold til den danske revisorlov. Det 

konkluderes derfor at danske og amerikanske reguleringer for bekæmpelse af besvigelser kan 

sammenlignes på trods af i øvrigt og åbenlyse store forskelle mellem Danmark og USA.   

 

Ifølge et længere indslag om DSB og DSB’s datterselskab DSB First og disses verserende skandale 

i DR1’s sene nyhedstime onsdag den 27. 04. 2011, bliver der ikke i praksis levet op til 

uafhængighedskravet. I indslaget kritiseredes revisorerne både af ministeren og eksperter for netop 

at have solgt rådgivningsydelser for høje beløb i tillæg til de solgte revisionsydelser, og dermed at 

have kompromitteret egen uafhængighed og integritet. Ifølge indslaget valgte ministeren at fyre de 

to involverede revisionsudbydere. 

 

Generelt konkluderes det, at danske og amerikanske revisionsreguleringer i forhold til besvigelser 

anvender forskellige reguleringstilgange og metoder, samt anvender disse på en detaljeret måde. 

Disse metoder bygger overvejende på interessekonflikter og individualisme (som diskuteret i afsnit 

2.2), og giver ikke anledning til åbenlyse problemer mellem revisorstanden og interessenter udenfor 

revisorstanden. Metoderne bygger imidlertid også på etik og altruisme (som diskuteret i afsnit 2.3), 

og disse giver tilsyneladende problemer mellem revisor og offentlighed, f.eks. i form af 

forventningskløften.    

 

Revisors rolle og ansvar i forhold til besvigelser, som den defineres i agent/principal-modellen 

bygger ligeledes på interessekonflikter og individualisme. I denne sammenhæng identificeres 

revisors rolle i forhold til kunden eller virksomheden, og opererer med muligheden for, at revisor 

vælger at konspirere med ledelsen mod ejerne eller aktionærerne, frem for at beskytte egen 

integritet og uafhængighed, som dog på længere sigt i højere grad tilgodeser revisors selvinteresse i 

form af goodwill. Ifølge agent/principal-modellen defineres revisors rolle som et resultat af 

parternes - ejernes, ledelsens og revisors egen - selvinteresse, og ikke som et resultat af etik.    
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Kapitel 4 - Besvigelsen 

 

4.1 Joseph T. Wells 
I dette kapitel bygges primært på Habermas’ hermeneutiske erkendelsesinteresse, hvilket betyder at 

kapitlet vil være præget af den humanistiske forståelsesramme. Der vil blive gjort rede for det 

tankesæt, som ACFE (Association of Certified Fraud Examiners, brancheforening for CFE’ere i 

USA) arbejder indenfor, og som revisoren, CFE’eren og forfatteren Joseph T. Wells næsten er 

synonym med. Wells er grundlægger af og har været formand for ACFE og har produceret meget 

litteratur om besvigelsesefterforskning. Denne litteratur er præget af humanistisk erkendelse, og 

dette kapitel vil være præget af Wells’ tilgang til emnet; og kapitlets humanistiske tilgang er derfor 

en konsekvens af emnevalget. Formålet med kapitlet er at undersøge, om den viden, som emnet 

dækker over, rummer et potentiale for danske revisorers rolle og ansvar i forhold til besvigelser.  

 

Efter en indledningsvis præsentation af emnet gennemgås en række teoretikere, hvorved der 

samtidig opnås et historisk perspektiv. Herefter gives en oversigt over Wells’ besvigelsestræ 

(måderne på hvilke der bliver begået besvigelser), idet en decideret redegørelse for besvigelsestræet 

ville føre ud over rammerne for denne afhandling. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at 

den viden, som besvigelsestræet repræsenterer anses for værende af central betydning for revisor 

ved håndtering af besvigelser, men af hensyn til denne afhandlings formatmæssige begrænsninger, 

må der henvises til Wells’ egen litteratur. Der gøres endvidere opmærksom på, at kapitlet 

indeholder viden, som af udgiverne af ISA 240 vurderes som bilagsmateriale, men som i denne 

forbindelse er af central betydning, hvorfor materialet er placeret i selve teksten. De væsentligste 

resultater fra ACFE’ store forskningsprojekt ”Report to the Nations on Occupational Fraud and 

Abuse” bliver herefter berørt, inden der bliver konkluderet og opstillet kritik i forbindelse med dette 

kapitel.   

 

4.1.1 Definition af besvigelsesefterforskning40

Besvigelsesefterforskning går ud på at efterprøve eller opklare påstande eller beskyldninger om svig 

på baggrund af tips, klager eller spor i regnskaberne. I bestræbelserne herpå skal 

besvigelsesefterforskeren både indhente og fremstille dokumentarisk bevis via interviews af vidner 

 

                                                 
40 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side ix.  
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og potentielle mistænkte, via undersøgelsesrapporter, via afprøvning af resultater og via assistance 

ved generel opdagelse og forebyggelse af besvigelser.  

 

Wells bemærker overordnet, at bøger og rapporter ikke begår besvigelser, det er mennesker, der gør 

det. Bemærkningen har selvfølgelig det formål at understrege fokus på besvigeren i 

besvigelsesefterforskningssager. Wells begrunder denne psykologiske tilgang, som måske kan 

opleves uvant for revisor, med, at det er afgørende at forstå hvordan besvigelser bliver begået for at 

kunne forebygge og opdage dem. Han formidler oplevelsen af ikke i tilstrækkelig grad selv at være 

blevet uddannet til at bekæmpe besvigelser og svindel i kraft af sin egen regnskabsuddannelse. Og 

han beskriver hvordan svindelsager i teorien kan variere ubegrænset, men i praksis danner et 

mønster. Besvigelsesefterforskning går i hovedtræk ud på at fremskaffe dokumentariske beviser, 

interviewe potentielle mistænkte, skrive undersøgelsesrapporter, teste resultater samt medvirke til 

generel opdagelse og forebyggelse af besvigelser. Besvigelsesefterforskning bliver hovedsalig 

udført af revisorer, men kan også blive udført af professionelle fra andre fag, f.eks. politiet, 

privatdetektiver eller af virksomhedernes egne sikkerhedsspecialister.    

 

Wells anser revision og besvigelsesefterforskning for at være forbundne, men skelner også klart. 

 

Problem: Revision: Besvigelsesefterforskning: 

Timing Tilbagevendende. Revision 

bliver udført regelmæssigt 

Besvigelsesefterforskning bliver kun 

udført ved tilstrækkelig mistanke 

Rækkevidde/ 

område 

Generel. Formålet med 

revision er generel 

undersøgelse af regnskabs- 

information. 

Specifik. Besvigelsesefterforskning 

bliver udført for at adressere specifikke 

påstande. 

Formål Udtalelse. Revision er 

generelt udført med 

henblik på at udtrykke en 

opfattelse af regnskaberne 

eller tilsvarende 

informationer. 

Påklistret beskyldning. 

Besvigelsesefterforskningens mål er at 

afgøre om der er begået en besvigelse og 

hvem der er ansvarlig. 

Forbindelse Revisionsprocessen er ikke Besvigelsesefterforskning er fjendtlig af 
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fjendtlig af natur. natur fordi der foreligger en konkret 

beskyldning.  

Metode Revisionsteknikker. 

Revision bliver udført 

primært ved at undersøge 

regnskabsmæssig 

information. 

Besvigelsesefterforskningsteknikker. 

Besvigelsesefterforskning bliver udført 

ved 1) undersøgelse af dokumenter 2) 

gennemgang af eksterne data som 

offentlige registre og oplysninger og 3) 

interviews.  

Forudsætninger Professionel skepsis. 

Revisor påbydes en 

skeptisk tilgang til 

revisionshandlingerne.   

Besvigelsesefterforskere skal etablere 

tilstrækkelige beviser for at enten be- 

eller afkræfte mistanke i forbindelse 

med efterforskningssager.  
41

 
 

Besvigelsesefterforskning kan som sagt, udover af en revisor, også udføres af professionelle fra 

andre fagområder og initieres på baggrund af reel mistanke. En sådan mistanke vil ofte udspringe af 

et tip, som herefter vurderes af en erfaren person. Hvis mistanken vurderes sandsynlig, testes den 

via en fire-punkts metode eller teori42

Wells beskriver tre værktøjssæt i efterforskningen - analyse af regnskaber og andet skriftligt 

materiale, interviews af medarbejdere begyndende med de mindst implicerede og afsluttende (hvis 

overhovedet nødvendig) med de(n) mest implicerede, og observation

. Under første punkt analyseres de tilgængelige data. Under 

andet punkt opstilles en hypotese over den værst tænkelige situation for at fokusere indsatsen. 

Hypotesen kan omhandle systematisk bestikkelse eller returkommission, underslæb, 

interessekonflikt eller regnskabsbedrageri. Under tredje punkt testes hypotesen, f.eks. ved at 

indsamle information om personlige relationer, evt. privat overforbrug i forhold til indkomst mm. 

Under fjerde punkt tilrettes hypotesen. Måske passede den oprindelige hypotese ikke til faktuelle 

data, og må således revideres og gentestes, indtil processen frembringer den mest sandsynlige og 

underbyggede konklusion. Målet er ikke at hæfte en bestemt person op på forbrydelsen, men mere 

gennem den metodiske proces af test og revidering at afgøre om der er begået en forbrydelse, og 

hvis det er tilfældet, så hvordan.     

43

                                                 
41 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 4. 

.   

42 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 5. 
43 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 6. 
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4.2 CFE - teorier 
I det følgende gennemgås en række grundlæggende teorier 

 

4.2.1 Edwin H. Sutherland44

Sutherland (1883 - 1950) var kriminolog og har bidraget med sin ”theory of differential 

association”. Indtil Sutherland udviklede sin teori var det gængs opfattelse, at kriminel adfærd var 

genetisk betinget. Sutherlands teori gik ud på at kriminel adfærd er tillært. Sutherland mente a 

denne læring af kriminel adfærd opstod i kommunikationsprocesser med andre mennesker. Han 

mente derfor ikke at kriminalitet opstod uden assistance fra andre mennesker. Sutherland 

teoretiserede videre at læring af kriminel aktivitet som regel fandt sted indenfor intime 

persongrupper. Dette forklarer efter hans mening hvordan en dysfunktionel forælder har en forhøjet 

tilbøjelighed til at producere dysfunktionelle børn.  

  

 

Sutherland mente endvidere at læringsprocessen bestod af to specifikke områder: teknikkerne til at 

begå kriminalitet og motivationerne for at gøre det. Ifølge Wells understøtter erfaringer med 

arbejdspladsrelaterede overtrædere (occupational offenders) Sutherlands teori, idet uærlige 

medarbejdere i organisationer efterhånden vil inficere et antal ærlige medarbejdere. Denne 

mekanisme går dog også den anden vej, ærlige medarbejdere yder også indflydelse på nogle af de 

uærlige. 

 

4.2.2 Donald R. Cressey  
Cressey (1919-1987), som var elev af Sutherland, fordybede sig i undersøgelser af psykologien i 

forbindelse med underslæb. På baggrund af sine undersøgelser udviklede han en hypotese, som er 

kendt under navnet ”besvigelsestrekanten”. Hypotesen siger: ”Trusted persons become trust 

violators when they conceive of themselves as having a financial problem which is non-shareable, 

are aware this problem can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and 

are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust 

                                                 
44 Larry J. Siegel: Criminology, 3rd ed. Side 193. 
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their conceptions of themselves as trusted persons with their conceptions of themselves as users of 

the entrusted funds or property”.45

 

   

Selve præmissen, at overtræderen ikke er af den opfattelse, at vedkommende kan dele sit 

økonomiske problem med nogen, er et afgørende fællestræk for alle de tilfælde Cressey undersøgte, 

ligesom alle tilfælde i et eller andet omfang kunne tilskrives overtræderens selvopfattelse i 

forbindelse med status. Cressey inddelte overtræderne i seks kategorier46

 

. 

 1. Tilfælde med misligholdelse af privat indgåede forpligtelser. Den betroede medarbejder føler sig 

særlig moralsk forpligtet pga. sin betroede stilling, og vil derfor i særlig grad ikke afsløre sin 

anløbne private situation.  

 

2. Tilfælde på baggrund af personlig fiasko. Den betroede medarbejder føler her et særligt ansvar 

eller skyld på baggrund af egen dårlig dømmekraft, fejlbeslutninger og dumhed.  

 

3. Tilfælde forårsaget af eksterne kræfter: inflation, høj rente, konjunkturnedgang osv. 

Medarbejderen er her ikke i stand til at adskille de udefra kommende negative kræfter fra egen 

person, og går derfor ”ned” med sit engagement, idet der fokuseres på at bevare billedet af 

vedkommendes fortsatte succes.  

 

4. Tilfælde med menneskelig isolation som udløsende faktor. Den betroede medarbejder har her 

ingen at betro sit problem til eller søge hjælp hos, og ender på den måde i f.eks. underslæb for at 

”løse” problemet.  

 

5. Tilfælde, hvor drivkraften har været begæret efter en status avancement. Overtrædelsen sker her 

ikke pga. ønsket om social opstigning i sig selv, men på den ene side fordi det, ikke at være i stand 

til at anskaffe eller opretholde den til formålet nødvendige livsstil ikke lader sig dele med andre 

mennesker, og på den anden side fordi man ikke er villig til at acceptere et lavere niveau.  

 

                                                 
45 Donald R. Cressey: Other people’s money. Side 30. 
46 Donald R. Cressey: Other people’s money. Side 36. 
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6. Tilfælde hvor medarbejderen oplever forholdet mellem sig selv og arbejdspladsen som 

uretfærdigt i egen favør. Følelsen af manglende anerkendelse kan opleves generel, statusrelateret, 

lønrelateret eller overarbejdsrelateret, og kan blive odiøs hvis personen forbinder åbenhed omkring 

sin situation med eget statustab i organisationen.  

 

Ifølge Cressey er det imidlertid ikke nok selv at opfatte at have et behov, medarbejderen skal også 

opleve at muligheden for at begå overtrædelsen uden konsekvensen for at blive afsløret er til stede. 

Forudsætningen herfor er dels selvfølgelig at medarbejderen tænker tanken om overtrædelsen som 

en realistisk mulighed, dels at vedkommende besidder den fornødne kunnen. Den fornødne kunnen 

til at begå overtrædelsen vil ofte være lig med den fornødne kunnen for at besidde den betroede 

stilling i det hele taget47

 

. 

Det tredje og sidste element i Cresseys modeltrekant er rationalisering. Formålet med 

rationaliseringen er at opretholde et selvbillede af overtræderen som en hæderlig og troværdig 

medarbejder, og dette bliver dermed etableret forud for overtrædelsen. Efter den første overtrædelse 

bliver rationaliseringen midlertidigt forkastet, som et resultat af den menneskelige samvittighed, 

hvorefter overtræderen langsomt hærdes og overtrædelsen bliver systematiseret48

 

.  

I forbindelse med rationaliseringen identificerede Cressey tre typer af overtrædere. 

  

1. Den uafhængige forretningsmand, som også kører forretninger i eget navn, konverterer betroede 

indeståender. Med udgangspunkt i ”en usædvanlig situation” eller et hemmeligt økonomisk 

problem, undskylder vedkommende sig med enten at låne midlerne eller at midlerne faktisk tilhører 

vedkommende selv49

 

.  

2. Langtidsovertræderen tager relativt små beløb fra deres arbejdsgiver over en tidsperiode. 

Medarbejderen undskylder sig også her i begyndelsen med låneforklaringen, som så efterhånden 

bliver urealistisk i takt med lånenes omfang. Overtræderen konfronteres med sit eget selvbedrag, og 

bliver tvunget til at vælge mellem sit oprindelige hæderlige selvbillede og et nyt kriminelt 

                                                 
47 Donald R. Cressey: Other people’s money. Side 84. 
48 Donald R. Cressey: Other people’s money. Side 94-95. 
49 Donald R. Cressey: Other people’s money. Side 101.  
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selvbillede. Det hæderlige selvbillede kræver et ophør af den kriminelle adfærd, mens det 

kriminelle selvbillede får den kriminelle adfærd til at eskalere50

 

.  

4. Flugtovertræderen, som typisk er et socialt isoleret individ med en desillusioneret 

selvfølelse, har ofte ikke samme behov for at retfærdiggøre sig overfor sig selv eller andre, 

og går anderledes ind i den kriminelle adfærd med attituden ”alt at vinde, intet at tabe”51

 

. 

Ifølge Cressey er det essentielt for forståelse af modellen, at alle tre elementer - oplevelsen af at 

have et økonomisk problem, der ikke lader sig dele med nogen, oplevelsen af at have mulighed for 

uopdaget at kunne løse problemet gennem svig og evnen til at retfærdiggøre handlingen er til stede - 

for at besvigelsen finder sted52

 

.   

Besvigelsestrekanten53

 

: 

 

 
                                                                                                                                                                                               Figur: 4 

Besvigelsestrekant 

 Wells bemærker, at Cresseys arbejde, der ligger til grund for besvigelsestrekanten, er et halvt 

århundrede gammelt, og at samfundet har forandret sig socialt siden dengang. Alligevel mener han, 

at teorien i samspil med andre teorier er applikabel i en nutidig kontekst. Wells bemærker 

endvidere, at professionelle indenfor besvigelsesefterforskning har identificeret en ny generation 

                                                 
50 Donald R. Cressey: Other people’s money. Side 102. 
51 Donald R. Cressey: Other people’s money. Side 128. 
52 Donald R. Cressey: Other people’s money. Side 139. 
53 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 13. 
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eller art af overtrædere, som kan karakteriseres som værende uden samvittighed i forhold til 

besvigelser54

 

.   

4.2.3 Steve Albrecht 
Ligesom de to ovenfor nævnte kriminologer, har den revisoruddannede Steve Albrecht bidraget til 

teorien indenfor besvigelsesefterforskning. På baggrund af arbejde udført sammen med kolleger 

udviklede han nedenfor gengivne resultater. Albrecht identificerede en række karakteristika for 

såvel overtræderen som for organisationen, der er offer for overtrædelsen. Hans resultater er 

gengivet herunder55

 

. 

Overtræderens karakteristika: 

1. Usædvanlig høj personlig gæld. 

2. Alvorligt personligt økonomisk tab. 

3. En levefod over evne. 

4. Stort engagement i spekulative investeringer. 

5. Overdrevne spillevaner. 

6. Alkoholproblemer. 

7. Problemer med stoffer. 

8. Familiært eller anden relations pres på personen til at have succes. 

9. Følelsen af at være underbetalt 

10. Utilfredshed eller frustration over jobbet. 

11. Følelsen af ikke at blive anerkendt for udførelsen af jobbet. 

12. Kontinuerlige trusler om opsigelse. 

13. Overvældende trang til personlig vinding. 

14. Tro på at jobbet er i fare. 

15. Tætte forbindelser med leverandører. 

16. Tætte forbindelser med kunder. 

17. Ringe kreditværdighed. 

18. Konsekvent retfærdiggørelse af ringe præstation. 

                                                 
54 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 20. 
55 W. Steve Albrecht, Keith R. Howe, og Marshall B. Romney: Deterring Fraud: The internal    
Auditor’s perspective. Side 13 – 14.  
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19. En holdning og attitude hvor ”man handler på egen hånd”. 

20. Mangel på personlig stabilitet – hyppigt jobskifte, boligskifte, mv. 

21. Intellektuel udfordring til at ”vinde over systemet”. 

22. Upålidelige kommunikationer og rapporter. 

23. Ikke ren straffeattest. 

24. Tiltalt i civil retssag (andet end skilsmisse). 

25. Tager ikke ferie udover to til tre dage. 

 

Organisationsmiljø: 

1. En afdeling der mangler kompetent personale. 

2. En afdeling der ikke håndhæver autoritets- og ansvarsadskillelse. 

3. En afdeling der ikke håndhæver passende procedurer for autorisation af transaktioner. 

4. En afdeling der mangler tilstrækkelige dokumenter og rapporter. 

5. En afdeling der ikke regelmæssigt bliver revideret af den interne revision. 

6. Mangel på uafhængige kontroller (andre end den interne revision). 

7. Ingen funktionsadskillelse i forbindelse med håndtering / opbevaring og regnskabsføring af 

samme aktiver. 

8. Ingen funktionsadskillelse ved autorisation af transaktioner fra opbevaring af relaterede aktiver. 

9. Ingen adskillelse af opgaver i forbindelse med regnskabsføring. 

10. Utilstrækkelig fysisk sikkerhed i medarbejdernes afdeling, så som låse, pengeskabe, hegn, porte, 

vagter, etc. 

11. Ingen tydelig og ensartet personalepolitik. 

12. Fejlslagen vedligeholdelse af nøjagtige personaleoplysninger i disciplinærsager.  

13. Utilstrækkelig åbenhed om personalets investeringer og formuer. 

14. At man opererer på et krisegrundlag. 

15. Utilstrækkelig opmærksomhed på detaljer. 

16. At man ikke opererer indenfor et budget. 

17. Mangel på budgetrevision eller begrundelse. 

18. For stor tillid til nøglemedarbejdere. 

19. Urealistiske forventninger til produktivitet. 

20. Lønniveau ikke svarende til ansvarsniveau. 

21. Utilstrækkeligt antal medarbejdere. 
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22. Fejlslagen disciplinering af medarbejdere der overtræder virksomhedsreglerne. 

23. Utilstrækkelig information til medarbejderne om disciplinærregler og uskrevne love i 

virksomheden. 

24. Manglende krav til medarbejderne om udfyldninger af spørgeskemaer om interessekonflikter. 

25. Utilstrækkelig kontrol af den ansattes baggrund ved ansættelse. 

 

Udover disse lister udviklede Albrecht en model, som han kaldte besvigelsesskalaen56

Han opererer med tre parametre: et akut pres, oplevede muligheder og personlig integritet. Hvis 

f.eks. det akutte pres og de oplevede muligheder er høje, og den personlige integritet er lav, er der 

stor sandsynlighed for at der opstår besvigelser, og omvendt. Albrecht forklarer et akut pres som 

værende af økonomisk karakter som gæld eller tab. Oplevede muligheder opstår enten i kraft af 

personen eller i kraft af manglende eller mangelfulde interne kontroller. Personlig integritet 

forklares som en persons etiske adfærd.  

.  

 

 

 
                                                              Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 23.                                         Figur: 5 

Besvigelsesskalaen  

 

4.2.4 Richard C. Hollinger og John P. Clark 
Sociologen Hollinger og filosoffen Clark har med deres fælles værk “Theft by employees” vinklet 

problematikken med besvigelser lidt anderledes end de foregående forfattere. De er således ved 

hjælp af omfattende skriftlige spørgeskemaer nået frem til, at medarbejderbesvigelser hovedsalig 

forekommer på baggrund af forhold på arbejdspladsen, og at afvigende adfærd fra medarbejder side 

                                                 
56 W. Steve Albrecht, Keith R. Howe, og Marshall B. Romney: Deterring Fraud: The internal 
Auditor’s perspective. Side 6. 
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hovedsalig skyldes utilfredshed i jobbet57. Afvigende adfærd forstås i denne sammenhæng som 

medarbejderhandlinger, der er skadelige for virksomhedens aktiver, f.eks. tyveri, og 

medarbejderhandlinger, der krænker de virksomhedsnormer, der skal sikre produktiviteten, f.eks. 

pjækkeri58. Spørgeskemaerne afslørede at en tredjedel af de adspurgte havde gjort sig skyldig i den 

første form for afvigende adfærd, mens godt to tredjedele indrømmede den anden form for 

afvigende adfærd59

 

.  

Undersøgelsen viste en sammenhæng mellem medarbejderens grad af fokus på egen økonomiske 

situation og niveauet af tyveriet, men derimod ikke mellem medarbejderens faktiske økonomiske 

situation og niveauet af tyveriet, og lægger sig dermed på dette punkt opad Cresseys teori60

 

.  

Undersøgelsen viste en klar sammenhæng mellem alder og niveauet af tyveri. Sammenhængen 

forklares med, at jo yngre en medarbejder er, i jo mindre grad er vedkommende engageret i 

arbejdspladsen i kraft af en kortere ansættelsesperiode, sammenlignet med den ældre medarbejder61. 

Herudover er der generelt og erfaringsmæssigt en forbindelse mellem ungdom og kriminalitet62

 

. 

Forbindelsen er af sociologer forklaret med at ”det centrale i kontrolprocessen bestemmes af en 

persons overgiven sig til konformitet”. Idet det formodes at alle medarbejdere har samme motiver 

til og muligheder for afvigende adfærd, kommer sandsynligheden for at der bliver begået afvigende 

handlinger an på ”hvor mange lodder den enkelte har satset på konformitet”. Dersom yngre 

medarbejdere har en tilbøjelighed til i mindre omfang at forpligte sig til det etablerede samfunds 

regler og strukturer, er sandsynligheden for at de engagerer sig i illegale handlinger også større.   

Ud fra undersøgelsen konkluderede forskerne videre at (u)tilfredshed med jobbet var den primært 

afgørende faktor i forbindelse med tyveri. Som sekundær faktor var en medarbejders mulighed for 

overtrædelsen. I denne forbindelse havde medarbejderens placering i organisationen betydning, 

således at tyveriets størrelse steg i takt med medarbejderens placering og dermed adgang til 

aktiver63

                                                 
57 Richard C. Hollinger og John P. Clark: Theft by Employees. Side 6. 

.  

58 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 24. 
59 Richard C. Hollinger og John P. Clark: Theft by Employees. Side 57. 
60 Richard C. Hollinger og John P. Clark: Theft by Employees. Side 57. 
61 Richard C. Hollinger og John P. Clark: Theft by Employees. Side 63. 
62 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 27. 
63 Richard C. Hollinger og John P. Clark: Theft by Employees. Side 77. 
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De utilfredse medarbejdere, i alle aldre men specielt yngre, havde størst sandsynlighed for at søge 

oprejsning gennem illegale handlinger. I den forbindelse har andre forskere observeret det udbredte 

synspunkt på udvalgte arbejdspladser, at rapseri ikke var tyveri, men et moralsk retfærdiggjort 

supplement til en løn, som er udtryk for en udnyttelse af medarbejderne. En anden observeret 

medarbejderopfattelse er, at tyveri er en måde at ”give igen på” overfor den overordnede64

 

. 

Hollinger og Clark undersøgelsen bekræftede de forskningsresultater der peger på, at den egentligt 

afskrækkende faktor i forhold til medarbejdertyveri, er medarbejderens oplevelse af at ville blive 

opdaget i et tyveri. Truslen består ikke i straf fra arbejdsgiverens side, men i tabet af respekt og 

status fra de mennesker man omgås i det daglige65

 

. Derudover sås en sammenhæng mellem tyveri 

og andre former for afvigende adfærd, såsom misbrug af sygefravær, ekstraordinært lange pauser 

samt det at komme for sent eller gå for tidligt.  

Set fra et ledelsesperspektiv advarer forfatterne imod at lave tiltag mod medarbejdertyveri f.eks. i 

form af øget kontrol uden at fjerne de tilgrundliggende årsager, som forfatterne ser som 

medarbejder utilfredshed og mangel på moral, da resultatet så kan vise sig som et forstørret 

problem. Derimod anbefales en forøget generel følsomhed overfor medarbejderne fra ledelses side, 

hvorved resultatet så skulle vise sig som en reduktion af alle former for afvigende adfærd. Hvis 

ledelsen yderligere viser de yngre medarbejdere særlig opmærksomhed, f.eks. i form af de samme 

goder som ældre medarbejdere nyder, vil de unge føle sig værdsat med reduceret afvigende adfærd 

til følge66

 

. 

Endeligt konkluderer forfatterne at tyveri og afvigende adfærd på arbejdspladsen groft sagt kan ses 

som en refleksion af hvordan ledelsen på alle niveauer af organisationen opfattes af medarbejderen. 

Hvis medarbejderen kan konkludere at dennes bidrag til arbejdspladsen ikke bliver værdsat eller at 

organisationen virker ligeglad med tyveri, vil der være en forøget forekomst af afvigende adfærd. 

En lavere forekomst af medarbejdertyveri er således måske en værdifuld konsekvens af et 

ledelsesteam, der er ansvarlig overfor medarbejderstabens almindelige indstilling eller attitude67

                                                 
64 Richard C. Hollinger og John P. Clark: Theft by Employees. Side 86. 

.   

65 Richard C. Hollinger og John P. Clark: Theft by Employees. Side 121. 
66 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 29. 
67 Richard C. Hollinger og John P. Clark: Theft by Employees. Side 146. 
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4.3 Besvigelsestræet68

 

  

                                                                                                                         Figur: 6 

                                                                                                                                                                                                                    Besvigelsestræet                                                                                                                                                                                                    

 

 

4.3.1 ”Skimming”                                                                                                       
Det engelske ord ”skimming” anvendes i denne kontekst som en samlet betegnelse for tyveri af 

midler fra arbejdspladsen, inden disse midler endnu er blevet registreret. Der bruges også 

betegnelsen ”off-book” besvigelser. De stjålne penge når aldrig at blive bogført, og efterlader derfor 

                                                 
68 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 2. 
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ingen revisionsspor69

 

. Det kan derfor som udgangspunkt være vanskeligt at opdage tyveriet, hvilket 

er en fordel for overtræderen. ”Skimming” kan udføres af alle, der modtager kontanter fra kunder: 

salgspersonale, bankkasserer, tjenere mm., eller alle, der modtager betalinger elektronisk. 

4.3.2 ”Cash larceny” 
”Cash larceny betegner den handling, at overtræderen fjerner eller stjæler midler fra arbejdspladsen 

efter registrering af midlerne. Denne form for overtrædelse kaldes også ”on-book” besvigelser. I 

modsætning til ”skimming”, efterlader ”cash larceny arbejdspladsens regnskab i ubalance: med 

reducerede fysiske midler efter tyveriet og konstante bogførte midler70

 

. Det er lettere at opdage 

”cash larceny” end ”skimming” på grund af denne ubalance. Dog vil ubalancen ofte ses sløret eller 

skjult ved hjælp af diverse forfalskninger. Metoder ved ”cash larceny” kan indbefatte gentagen 

tyveri af små beløb, som arbejdsgiveren ”lader gå”, eller at tyveriet foregår fra en anden kasse end 

den overtræderen selv er ansvarlig overfor. 

4.3.3 ”Billing schemes”   
”Biling schemes” eller fakturasvindel betegner den form for tyveri, hvor medarbejderen får 

arbejdspladsen til at udstede en svigagtig betaling ved at indkøre fakturaer for fiktive varer eller 

services, oppustede fakturaer eller fakturaer for personlige køb71

 

. Generelt kan denne type svig 

opdeles i tre kategorier. Svig ved hjælp af et skuffeselskab, svig ved hjælp af en uvidende 

tredjemand og svig gennem personlige indkøb. Et skuffeselskab er et fiktivt selskab med minimum 

et navn og et postboksnummer. Skuffeselskabssvindel involverer enten direkte køb af fiktive varer 

eller servicer, eller i gennemgangssvindelsager køb af reelle varer eller servicer, hvor 

skuffeselskabet ved at agere mellemmand mellem den rigtige leverandør og organisationen, puster 

købsprisen op.  

I sager hvor der benyttes en uvidende leverandør, kan svindleren fremstille forfalskede kopier af 

fakturaer fra en sådan leverandør. Den uvidende leverandørs legale faktura kan også betales to 

gange, hvor den ene betaling så beslaglægges af svindleren72

                                                 
69 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 72. 

. En anden brugt metode er at 

overbetale en legal faktura, og herefter, når det overskydende beløb bliver tilbagebetalt, stjæle 

70 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 92. 
71 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 121. 
72 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 121. 
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beløbet. I sager hvor den benyttede metode involverer personlige indkøb, kan svindleren foretage 

personlige indkøb hos arbejdspladsens forretningsforbindelser, og herefter betale fakturaen via 

arbejdspladsens betalingssystem, eller betale med arbejdspladsens betalingskort73

 

. 

4.3.4 ”Check tampering”    
”Check tampering” eller checkforfalskning dækker over besvigelser, hvor en medarbejder indløser 

en check, der er udstedt af vedkommendes arbejdsplads, ved enten selv at forberede checken for 

eget brug, eller ved at forfalske en check, der er udskrevet til tredje part74

 

.  

Checkforfalskning kan opdeles i fem kategorier75

 

: 1. falsk udsteder, 2. skrive ulovligt bagpå 

checken, 3. ændre modtageren, 4. autoriseret udsteder, 5. skjult check. I første kategori skaffer 

medarbejderen sig arbejdspladsens blanke checks og udsteder dem til sig selv, en medskyldig eller 

tredje part, og forfalsker den autoriserede checkudsteders underskrift. I anden kategori opfanger 

medarbejderen en udgående check, som er tiltænkt tredje part, og konverterer checken ved at 

forfalske navnet bagpå checken. I tredje kategori ændres navnet på modtageren, så medarbejderen 

vil være i stand til at indløse den. Fjerde kategori involverer en medarbejder med check-underskrift-

autorisation, som udskriver ulovlige checks fra arbejdspladsens konto. I femte kategori skjuler en 

medarbejder ulovlige checks i bunken med legitime checks, der venter på at blive underskrevet, og 

hvor der er sandsynlighed for at de bliver overset.  

4.3.5 ”Payroll schemes”       
Payroll schemes eller lønningslistesvindel står for den form for besvigelser, hvor der sker en 

udbetaling enten til en person, der arbejder for virksomheden eller til en person, der hævder at 

arbejde for virksomheden76

                                                 
73 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 122. 

. Denne form for svig kan inddeles i tre kategorier: 

spøgelsesmedarbejdere, forfalskede timer og løn, og provisionssvindel. I forbindelse med 

spøgelsesmedarbejdere kan disse enten være fiktive personer eller rigtige personer, som ikke 

arbejder for virksomheden. I det sidste tilfælde er der ofte tale om en ven eller et familiemedlem til 

overtræderen, som så deler den ulovlige løn med overtræderen. I den anden kategori forfalskes 

74 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 157. 
75 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 157. 
76 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 184. 
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antallet af arbejdede timer eller anden justering med henblik på at forhøje aflønningsbeløbet. I 

forbindelse med provisionssvindel forfalskes enten salgsbeløbet eller priserne på de solgte varer. 

 

4.3.6 ”Expense reimbursement schemes”   
Expense reimbursement schemes eller udgiftsrefunderingssvindel opstår når en medarbejder retter 

et falsk krav for refundering af fiktive eller oppustede forretningsudgifter77

 

. Der er fire 

hovedmetoder for denne type svindel. Den første er at fejlangive personlige udgifter f.eks. til 

flybilletter eller hotelovernatninger som forretningsudgifter. Den anden metode er at overdrive de 

faktiske forretningsudgifter ved at ændre kvitteringer eller ved at købe mere end nødvendigt i 

forretningsøjemed. Den tredje metode er at søge refundering for fiktive udgifter. Den fjerde metode 

er at forsøge at skaffe sig flere refunderinger for samme udgift. 

4.3.7 ”Register disbursement schemes”  
Register disbursement schemes eller kasseudbetalingssvindel findes i to varianter: falske 

tilbagebetalinger og falske returtagninger78

 

. Falsk tilbagebetaling står for en situation, hvor en 

kasseekspedient eller medarbejder tager en fiktiv vare tilbage via kasseapparatet og stjæler det 

”udbetalte” beløb. Falsk returtagning opstår når en kasseekspedient eller medarbejder bruger en 

konfiskeret kundebon til at indtaste et retursalg (når en kunde fortryder et køb) på kasseapparatet og 

stjæler det beløb, som fiktivt er returneret. For at skjule de falske kasseudbetalinger kan 

medarbejderen enten holde sig under en beløbsgrænse, som ikke registreres statistisk eller ødelægge 

registreringen.   

4.3.8 ”Non-cash assets” 
Non-cash assets eller misbrug af aktiver andet end kontanter refererer til tyveri af varelager, 

indgående leverancer eller inventar79

                                                 
77 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 205. 

. Der findes fem typer: misbrug, utilsløret tyveri, 

lagerrekvisitioner og overførsler, svindel i forbindelse med indkøb og varemodtagning og 

svindelforsendelser. Misbrugssvindel opstår når en medarbejder uautoriseret bruger arbejdspladsens 

besiddelser uden egentlig at stjæle disse. Utilsløret tyveri dækker over tyveri af andet end kontanter 

uden brug af falsk bogføring eller registrering til at dække over tyveriet. Ved svindel med 

78 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 224. 
79 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 250. 
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rekvisitioner og overførsler benyttes interne dokumenter til at flytte gods fra et sted til et andet, 

hvorved muligheden for at stjæle det lettes. Ved svindel i forbindelse med indkøb og 

varemodtagning kan medarbejderen registrere færre modtagne varer end reelt modtaget, for at 

kamuflere tyveri af den resterende del. Ved svindelforsendelser foranlediger medarbejderen sin 

arbejdsplads til at udskibe varer, som hvis de var solgt. Forsendelserne bliver typisk sendt til 

overtræderen eller en medskyldig.    

 

4.3.9 ”Corruption”  
Korruptionssvindel finder sted når en medarbejder illegalt bruger sin indflydelse til at skaffe sig 

fordele for sig selv eller en anden person i strid med de interesser, som vedkommende er ansat til at 

varetage i en given virksomhed80

 

. Korruptionssvindel kan inddeles i fire kategorier: bestikkelse, 

illegale gratialer, økonomisk afpresning og interessekonflikter. Bestikkelse bruges i forbindelse med 

at tilbyde, give, modtage eller anmode om noget af værdi, med det formål at øve indflydelse på en 

officiel handling eller en erhvervsrelateret beslutning. Bestikkelse kan igen underinddeles i to typer: 

returkommission og svindel ved udbudsrunder. Svindel med returkommissioner forudsætter aftalt 

spil mellem medarbejderen og leverandøren, og rammer næsten altid indkøbsfunktionen i den ramte 

virksomhed. En anvendt metode er overfakturering af virksomheden, men kan også handle om kun 

at ville favorisere en bestemt leverandør. 

Svindel i forbindelse med udbudsrunder kan forekomme på forskellige kompetenceniveauer og på 

forskellige tidspunkter i en sådan proces. Illegale gratialer minder om bestikkelsessvindel, men 

adskiller sig ved at være tidsmæssigt bagudrettet som en belønning for en allerede truffet 

beslutning. Økonomisk afpresning opstår når en person forlanger betaling fra en anden person for at 

træffe en beslutning, som enten vil gavne betaleren eller forhindre at vedkommende lider 

økonomisk tab.  

 

Interessekonflikter opstår når en medarbejder, direktør eller et bestyrelsesmedlem har en uafsluttet 

økonomisk eller personlig interesse i en transaktion, som ugunstigt påvirker overtræderens 

arbejdsgiver. De fleste sager om interessekonflikter drejer sig om enten indkøbssvindel eller 

salgssvindel. I tilfælde med indkøbssvindel kan overtræderen have en skjult interesse i en 

leverandør og hjælpe leverandøren med at overfakturere overtræderens arbejdsgiver. I tilfælde med 
                                                 
80 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 282. 
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omsætningssalg er en medarbejder vidende om sin virksomheds forestående indkøb af f.eks. jord, 

erhverver sig selv jorden, og sælger den videre til virksomheden for en højere pris. I tilfælde med 

salgssvindel kan overtræderen foranledige sin arbejdsgiver til at sælge varer eller servicer til under 

reel markedsværdi eller give svigagtige rabatter til en køber, som overtræderen har en skjult 

interesse i.  

 

Endelig opstår interessekonflikter hvis en medarbejder stjæler kunder fra sin arbejdsgiver eller 

bruger sin arbejdsgivers resurser til gavn for en virksomhed medarbejderen selv hemmeligt ejer.   

 

4.3.10 ”Fraudulent financial statement schemes”  
Svindel med regnskaber eller regnskabsmanipulation tager to hovedformer: overvurderede aktiver 

eller indtjening, og undervurderede passiver eller udgifter. På trods af væsensforskellighed ved de 

to former resulterer begge former i en forhøjet egenkapital og en overvurdering af virksomheden 

som helhed81

 

.  

Overtræderen ved regnskabsmanipulation fordeler sig i tre grupperinger. Den første gruppe udgøres 

af organiserede kriminelle, hvis hensigt er at opnå svigagtige lån eller svigagtigt at fremme en aktie. 

Den anden gruppering udgøres af ledere under topniveau, som søger at dække over egen ringe 

præstation eller tilsvarende problemer gennem manipuleret regnskabsinformation. Den tredje 

gruppe består af ledere på topniveau, hvis ærinde med manipuleret regnskabsinformation ligeledes 

kan være at dække over ringe præstation, at bevare deres status og kontrol eller fastholde deres 

personlige velstand.  

 

Metoder ved regnskabssvindel kan inddeles i fem typer82

                                                 
81 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 315. 

, hvoraf den første kan karakteriseres ved 

registrering af fiktiv indtjening, som f.eks. kan stamme fra fiktivt eller overvurderet salg, som igen 

fremstilles ved hjælp af fiktive eller reelle kunder. Incitamentet for at begå kriminaliteten kan 

forårsages af krav til ejerne om succes fra banker, aktionærer og andre interessenter. Der kan også 

opstå pres i afdelinger fra specifikke krav til indtjeningsmål. Den anden metode kan karakteriseres 

ved at differentiere udgifter fra indtjening tidsmæssigt, således at poster, som matcher samme 

periode skilles ad, hvorved man opnår et tilsigtet manipuleret resultat. Den tredje metode indebærer 

82 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 366. 
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at passiver og udgifter ikke fremgår åbent af regnskaberne. Ved at udelade det fulde beløb af 

negative registreringer, øges indkomsten før skat, og påvirker derfor afgørende den registrerede 

indtjening. Den fjerde metode indebærer ligeledes utilstrækkelig åbenhed i regnskabsaflæggelsen. 

Her kan der være tale om at undlade at oplyse om afgørende begivenheder, f.eks. retslige afgørelser, 

ledelsessvindel, transaktioner mellem relaterede parter, ændring af regnskabsmetode eller andet 

med konsekvens for virksomhedens rentabilitet. Den femte metode kan karakteriseres ved 

utilstrækkelig vurdering af virksomhedens aktiver, og kan manifestere sig i overvurdering af 

varelager eller tilgodehavender, registrering af fiktive aktiver og andet, der forårsager oppustning af 

aktuelle nøgletal på bekostning af virksomhedens soliditet på længere sigt.       

 

4.4 Prævention af besvigelser ifølge Wells 
Wells giver udtryk for det synspunkt, at prævention af besvigelser kan deles op i to tilgange83. Den 

første tilgang består i at fjerne grobunden for besvigelser. Denne tilgang ligger delvist i 

virksomhedens regi (delvist i de eksisterende samfundsmæssige uretfærdigheder, som Wells giver 

videre til samfundsvidenskaberne at løse), og består af en række tiltag. I første omgang skal 

virksomhederne erkende, at det ikke er nogen god ide at gemme problemet væk84

 

, men derimod at 

tale åbent om det. Wells pointerer, at dette skal ske uden løftede pegefingre og ”Big Brother”- 

association, idet ledelsen da risikerer den modsat ønskede effekt. Derimod foreslås medarbejderne 

positivt og tillidsfuldt inddraget i bekæmpelsesprocessen, som bidragydere af information om 

svagheder i forretningsgange og mere eller mindre konkrete mistanker. Åbenheden inkluderer også, 

at medarbejderne kender til eksistensen af de kontroller, der bliver foretaget, både de regelmæssige 

og de uanmeldte. Herudover skal medarbejderne ved ansættelsen undervises i de negative 

konsekvenser ved besvigelser, som f.eks. koster lønforhøjelse, jobs, goder og medarbejderens egen 

integritet. En fælles bevidsthed om negative konsekvenser ved besvigelser i en medarbejderstab er 

det bedste forsvar mod besvigelser.  

Wells anbefaler virksomhederne at ansætte de rette medarbejdere, herefter at behandle dem godt og 

endelig at undlade urealistiske forventninger til medarbejderne. Hermed mener han, at 

virksomheden skal screene ansøgere grundigt ved nyansættelser, herunder undersøge en ansøgers 

baggrund. Som nyansat i virksomheden, skal denne indlemmes i det herskende fællesskab omkring 

                                                 
83 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 399. 
84 Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 400. 
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moral, bevidsthed om besvigelser og ikke mindst aflønnes og respekteres i overensstemmelse med 

det betroede hverv han eller hun bestrider.  

 

Wells gør opmærksom på begrebet ”wages in kind”, som direkte oversat betyder aflønning i 

naturalier, men som ifølge Wells dækker over at virksomheder underbetaler deres medarbejdere, og 

som konsekvens heraf må konstatere sig genstand for besvigelser (medarbejderen udligner 

uretfærdigheden fra underbetaling eller dårlig behandling gennem besvigelser). Endelig gøres 

opmærksom på en række menneskelige eller psykologiske faktorer, som en virksomhed bør tænke 

ind i sin personalepolitik. Med henvisning til både egne erfaringer og litteratur giver Wells udtryk 

for det synspunkt at det som virksomhed er utopi at forvente eliminering af besvigelser, på grund af 

den menneskelige natur. Desuden at urealistisk høje forventninger til medarbejderen kun kan lede 

denne til enten at mislykkes eller til at lyve. At mennesker kun overholder regler, der giver mening 

for dem, og at de i modsat fald laver deres egne regler. Til sidst den mekanisme, at jo flere regler, jo 

flere sandsynlige overtrædere. Endelig gør Wells opmærksom på at enkel separation af midler fra 

bogføringsfunktioner kan forhindre mange tilfælde af besvigelser.   

 

Den anden tilgang består i at afskrække medarbejderne imod at begå besvigelser. Denne tilgang kan 

involvere revisor eller besvigelsesefterforsker. Med afskrækkelse mener Wells, at modificere eller 

ændre en medarbejders adfærd gennem opfattede negative sanktioner. Afskrækkelse imod at begå 

besvigelser begynder i medarbejderens tanker. Medarbejdere, som opfatter at de vil blive opdaget i 

besvigelser, vil mindre sandsynligt begå dem. Det betyder, at opfattede kontroller virker, i 

modsætning til skjulte kontroller. Kontroller virker altså ikke i kraft af sig selv, men kun i kraft af 

den afskrækkende effekt, uanset om kontrollerne faktisk effektueres eller ej. Hermed giver Wells 

udtryk for, at der generelt forventes for stor effekt af interne kontroller i forhold til besvigelser. 

Ligesom synlighed virker forebyggende ved virksomhedens egne kontroller, virker synlighed også 

ved revision. Medarbejderen skal være klar over at vedkommende er genstand for revisors 

processer. På samme måde virker overraskelsesrevision, hvis den udføres synligt. ”Den gode 

nyhed” er, at besvigelser begås på en meget overlagt og kalkulerende måde (i forhold til megen 

anden kriminalitet). Det indebærer, at hvert skridt af overtrædelsen overvejes omhyggeligt i forhold 

til fordele og ulemper for den potentielle overtræder, hvorved adfærden også lettere lader sig 

influere. 
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Wells opsumerer, at omfanget af besvigelser er vanskeligt eller umuligt at opgøre, at kriminalitet er 

en sammensat mekanisme, som involverer både mulighed og motiv, og at grådighed alene er en 

utilstrækkelig forklaring på besvigelser, fordi det er et naturligt menneskeligt træk, som findes i os 

alle sammen i varierende grad, og som ikke kan måles. At afskrække i forhold til svigefuld adfærd 

indebærer truslen om negative sanktioner. 

 

Desuden sammenfatter Wells, at eksemplets magt i ledelsen sender et stærkere signal til 

medarbejderne end nogen nedskrevet etik, samt at historien tydeligt har bevist, at revision alene 

ikke virker afskrækkende imod besvigelser, at nye tilgange må overvejes85

 

.  

4.5 ”Report to the Nations on occupational fraud and abuse86

ACFE har siden 1993 studeret besvigelsessager, med det formål at undersøge typer og omfang af 

besvigelsessager, herunder overtræderkarakteristika og virksomhedskarakteristika. Undersøgelserne 

resulterer i statistik, som udgives i rapporter. Den seneste rapport er fra 2010 og bygger på data fra 

1843 sager om besvigelser, som er blevet undersøgt af certificerede besvigelsesefterforskere. 60 % 

af sagerne stammer fra USA og de resterende 40 % fra 105 nationer spredt over jordkloden. De 

undersøgte besvigelser fandt sted i perioden januar 2008 til december 2009. 

” 

 

4.5.1 Rapportens konklusioner  
Undersøgelsesdeltagerne anslog at den gennemsnitlige organisation mister 5 % af sin årlige 

omsætning til besvigelser. Ifølge rapporten anslås det til et potentielt tab på mere end 2,9 billioner 

US dollars. 

 

Det gennemsnitlige tab forårsaget af besvigelser i rapporten var på 160.000 US dollars. Næsten en 

fjerdedel af sagerne, der ligger til grund for rapporten, involverer tab på mindst 1 million US 

dollars.  

 

I gennemsnit varede det 18 måneder før besvigelserne blev opdaget. Misbrug af aktiver udgjorde 90 

% af sagerne, men var til gengæld de mindst omkostningstunge, i gennemsnit 135.000 US dollars. 

Regnskabsmanipulation lå modsat med mindre end 5 %, men kostede til gengæld i gennemsnit 
                                                 
85Joseph T. Wells: Principles of fraud examination. Side 405.  
86 http://www.acfe.com/rttn.aspx 
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mere end 4 millioner US dollars. Korruptionssagerne placerede sig i midten og udgjorde lige under 

en tredjedel af sagerne og kostede i gennemsnit 250.000 US dollars.  

 

Den langt mest sandsynlige årsag til opdagelse af besvigelser er ved hjælp af tip. Dette 

undersøgelsesresultat har vist sig stabilt siden 2002. Små organisationer bliver forholdsvist hårdere 

ramt af besvigelser, fordi de ikke har de fornødne anti-besvigelsestiltag / kontroller. Bank- og 

finanssektoren, produktionssektoren og staten / den offentlige administration var ifølge 

undersøgelsen hårdest ramt. Anti-besvigelseskontroller synes at hjælpe til at reducere 

omkostningerne ved og varigheden af besvigelsestilfælde. 

 

Højt placerede overtrædere forårsager den største skade på deres organisationer. Besvigelser begået 

af ejere eller ”executives” kostede 3 gange mere end besvigelser begået af direktører, og 9 gange 

mere end besvigelser begået af medarbejdere. ”Executive-level” besvigelser tog også meget længere 

tid at opdage. 

 

Over 80 % af besvigelsestilfældene i undersøgelsen blev begået af personer i en af følgende 

afdelinger: regnskab, produktion, salg, øverste ledelse, kundeservice eller indkøb. Over 85 % af 

overtræderne i undersøgelsen havde aldrig før været sigtet eller dømt for besvigelsesrelaterede 

forseelser. Resultatet harmonerer med tidligere studier. Besvigelsesovertrædere er ofte 

karakteriseret ved en række advarselstegn på at de er involverede i lyssky aktiviteter. Det oftest 

forekommende tegn var at de levede over evne (43 % af sagerne), og herefter at de oplevede 

økonomiske problemer (36 % af sagerne). 

 

4.5.2 Rapportens anbefalinger    
Besvigelser er et globalt problem. På trods af små forskelle er hovedtendenserne i 

besvigelsestilfælde, overtræder-karakteristika og anti-besvigelseskontroller ens uanset geografisk 

forekomst. 

 

Besvigelses-rapporterings-mekanismer er et afgørende middel til effektivt at forhindre og afskrække 

mod besvigelser. Organisationer tilrådes at oprette hotlines til brug for interne og eksterne kilder. 

Der skal sikres anonymitet og fortrolighed, og medarbejderne skal opfordres til at rapportere 

mistænkelig aktivitet uden at skulle frygte repressalier. 
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Organisationer har en tendens til at nære for stor tillid til den eksterne revision, som var den mest 

brugte kontrolfunktion i de organisationer undersøgelsen omfattede, og som ikke levede op til 

tilliden. Revision kan have en markant forebyggende effekt på svigefuld adfærd, men bør ikke stå 

alene ved opdagelse af besvigelser. Medarbejder-uddannelse i besvigelser er fundamentet for at 

forhindre og opdage besvigelser. 

 

4.6 Analyse og svar på 3. underspørgsmål 
Som det ses af den litteratur der er valgt til at dække det teoretiske grundlag for tilgangen til 

besvigelsesefterforskning ifølge ACFE og foreningens grundlæger Joseph T. Wells, er 

besvigelsesefterforskning en disciplin, som trækker på en række fagområder: kriminologi, 

sociologi, psykologi, naturligvis revision og sandsynligvis flere. I første omgang sættes der fokus på 

den kriminelle eller overtræderen – den person, som begår besvigelsen. Han eller hun karakteriseres 

som et normalt menneske (den kriminelle adfærd opstår som følge af socialt samkvem jf. 

Sutherland) med et hæderligt selvbillede (det, der får potentielle overtrædere til at afholde sig fra at 

begå besvigelser er ophør af det hæderlige selvbillede, som konsekvens af at blive afsløret jf. 

Cressey).  

 

Ifølge Cressey er fælleskendetegnet for en overtræder, at han eller hun har et hemmeligt økonomisk 

problem. Cressey nævner, at der kan være tale om mennesker, som har behov for anerkendelse fra 

arbejdspladsens side, eller mennesker, der har en selvopfattet lav status. Herudover identificerer 

Cressey arbejdspladsen som afgørende faktor for at besvigelsen kan finde sted. Cressey påpeger, at 

muligheden for at begå besvigelsen skal være til stede, uden at fordybe sig i de faktorer på 

arbejdspladsen, der spiller ind. Det gør til gengæld Albrecht.  

 

Albrecht lægger sig tæt opad Cresseys besvigelsestrekant, ved at benytte tre næsten identiske 

faktorer i sin besvigelsesskala, men udvikler på arbejdsplads-parametret ved at identificere 25 

erfaringsmæssigt udløsende voksemedier for besvigelsesforekomster, foruden 25 karakteristika for 

overtræderen. Tre af disse karakteristika refererer til at medarbejderen føler sig dårligt behandlet af 

arbejdspladsen, de sidste 22 forklaringer kan ikke umiddelbart henføres til arbejdspladsen, men i en 

eller anden variation til medarbejderen selv, herunder medarbejderens upålidelighed. Af de 25 

organisationskarakteristika er der kun en enkelt, der henfører til arbejdspladsens utilstrækkelige 

aflønning af medarbejderen. De sidste 24 forklaringer refererer i en eller anden variation til en 
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ledelse, som fremstår udygtig og tilfældig, fordi den ikke i tilstrækkeligt omfang har taget højde for 

medarbejderes svigefulde karakter. Albrechts tilgang til emnet forekommer at have praktisk og 

konkret karakter og der formidles ikke nogen særlig tolkning af menneskelige motiver mm.  

 

Hermed sidder man som læser tilbage med det overordnede indtryk, at medarbejderen er den 

skyldige part for så vidt angår besvigelsen, men at det er arbejdspladsens ansvar at modvirke 

besvigelsesforekomster ved at tilvejebringe funktionsrammer med dårlige betingelser for svig. I 

modsætning hertil byder Hollinger og Clark ind på emnet i en mere holistisk stil. Essensen i deres 

konklusioner identificerer medarbejderens utilfredshed på jobbet som primærfaktor ved besvigelser, 

forårsaget af ledelsens manglende materielle såvel som immaterielle anerkendelse af 

medarbejderen. De foreslår forekomsten af besvigelser som en funktion af ledelsens følsomhed 

overfor medarbejderne, men går også ned i mange detaljer i forbindelse med 

besvigelsesforekomster, i hvilke der er mange koblinger tilbage til Cresseys arbejder. 

 

Wells tegner et todelt billede af besvigelsesprævention, på den ene side er der de præventive tiltag, 

som kun virksomhedens ledelse kan organisere, på den anden side er der de afskrækkende tiltag, 

som bl.a. inkluderer revisionen. Implicit i Wells’ formidling af problemstillingerne fornemmer man 

som læser samme synspunkt, som Hollinger og Clark også gør sig til talsmænd for, nemlig at en 

virksomheds ledelse bærer en stor del af ansvaret for mængden af besvigelsesforekomster i deres 

virksomhed som følge af for dårlig aflønning specifikt og for lidt udvist respekt overfor 

medarbejderne generelt.  

 

Men herudover anerkender Wells en mængde faktorer, som spiller positivt henholdsvis negativt ind 

ved prævention af besvigelser. Som nævnt ovenfor er undervisning af medarbejderne i de negative 

konsekvenser ved besvigelser og en generelt højnet moral en af de mest effektive måder til at 

reducere besvigelsesforekomster. Heri opstår der et fællesskab med tidligere omtalte Michel 

Foucault, idet Foucault ser menneskets identitet og selvopfattelse som et resultat af dets 

tilhørsforhold i strukturelle og institutionelle rammer, og som bl.a. består af viden og formidling af 

viden. Foucaults magtteknikker sigter netop mod at forme individets selvopfattelse og 

handlingsmønstre gennem incitamenter, rådgivning, uddannelse mm., og passer således fint i 

hænderne på en organisationsledelse. Medarbejderens selvopfattelse skabes indenfor 

arbejdspladsens sociale rammer, som igen formes via viden og formidling af viden, som igen 
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implicit indeholder moral. Man må derfor kunne konkludere, at en bevidst ledelse ifølge Foucault 

har magt til at bane vejen for en lav forekomst af besvigelser i deres virksomhed.  

    

En for revisor meget relevant faktor er synliggørelse af revisionsprocesser, ligesom 

overraskelsesrevisionshandlinger også virker afskrækkende og dermed forebyggende, idet 

overtræderen som nævnt er kalkulerende og ikke involverer sig i svig med risiko for at blive 

afsløret. 

 

Besvigelsestræet udgør beskrivelser af anvendte metoder ved overtrædelseshandlinger. 

Beskrivelserne har teknisk karakter, og henvender sig primært til virksomheders ledelse i 

forbindelse med forebyggelse af besvigelser. Som en konsekvens heraf, må revisors muligheder for 

at opdage besvigelser også forbedres, jo større viden revisor besidder på området.  

 

I ”Report to the Nations on occupational fraud and abuse” synliggøres omfanget af, hvad 

besvigelsessager koster. Regnskabsmanipulation udgør som forventet langt de største tab per 

enkeltsag, men ”misbrug af aktiver” kan ikke udelukkende negligeres som uvæsentlige, på grund af 

deres store antal.  

 

Helt overordnet kan det konkluderes, at CFE-teorien beskæftiger sig med de temaer, som ISA 240 

har placeret i bilagene. Umiddelbart kan det bemærkes, at CFE-temaerne er godt repræsenteret i 

bilagene til ISA 240, men også at prioriteringen af temaerne er forskellig i de to kontekster. Den 

viden, som besvigelsestræet repræsenterer, er dog ikke i særlig grad indeholdt i ISA 240. Dette kan 

skyldes, at hovedparten af besvigelsestræet omhandler ”misbrug af aktiver” (se afsnit 3.3.1.2), som 

ikke skønnes at falde ind under væsentlighedsbegrebet i ISA 240. Der kan argumenteres for, at 

denne del af besvigelsestræet og dermed også CFE-teorien derfor falder udenfor den lovpligtige 

revision i dansk kontekst, men det modsatte argument må også være gyldigt, idet ”misbrug af 

aktiver” ikke per definition er uden væsentlighed for regnskabspålideligheden.    
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Kapitel 5 – Konklusion og perspektivering  

 
5.1 Konklusion 
Overordnet set var udgangspunktet for undersøgelserne at kunne diskutere hvad revisors rolle og 

ansvar er i forhold til at forebygge og opdage besvigelser. Der valgtes en metode med fokus på 

differentiering med udgangspunkt i Habermas’s tre erkendelsesinteresser, den teknisk, 

instrumentale, den hermeneutiske og den emancipatoriske. Dette valgtes med henblik på at 

nuancere grundlaget for diskussionen. Den teknisk, instrumentale erkendelsesinteresse blev 

forbundet med loven, den hermeneutiske erkendelsesinteresse blev forbundet med CFE-teorien, og 

den emancipatoriske erkendelsesinteresse blev forbundet med samfundsfilosofi a la Michel 

Foucault og Jürgen Habermas.  

 

Afhandlingens resultater adskiller sig fra traditionel revisorrelateret materiale ved at inddrage 

samfundshensynet i revisorrollen ved hjælp af filosofiske overvejelser. Det medfører et fokus på 

offentlighedens rolle i forhold til forventningskløften og revisors egne overvejelser i forbindelse 

med sin rolle som lovens forvalter og offentlighedens tillidsrepræsentant. Formålet hermed har 

været, at undersøge løsningspotentialer for de interessekonflikter, som revisor er en del af i kraft af 

sin profession, ved hjælp af analyser af de enkelte bestanddele i konflikterne.  

 

I forbindelse med disponeringen valgtes en logik med udgangspunkt i hvor generel tilgangen var. 

Der indledtes med det generelle plan i form af den emancipatoriske erkendelsesinteresse, efterfulgt 

af det mere specifikke plan i form af den teknisk, instrumentale erkendelsesinteresse, og afsluttedes 

med det mest specifikke plan i form af den hermeneutiske erkendelsesinteresse. I dette afsnit 

tilsigtes Habermas’s egen logik, som indleder med den første og mest konkrete 

erkendelsesinteresse, efterfølges af den anden og mindre konkrete (som bl.a. bygger på empati) 

erkendelsesinteresse, og afsluttes med den tredje og mest filosofiske erkendelsesinteresse. Men som 

sagt først loven og reguleringerne. 

      

Det forudsættes, at revisor juridisk er underlagt revisorloven, og at revisor også i praksis, som en 

konsekvens af sit tilhørsforhold til revisorstanden er underlagt ISA’erne. Hovedparten af 

revisorloven sigter mod kvalitetssikring indenfor revisorbranchen via tiltag, som revisor ikke 
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direkte er forvalter eller administrator af. Disse tiltag inkluderer uddannelse på højt niveau, samt 

diverse kontroller af revisor og revisionsfirmaer. Desuden indeholder revisorloven etiske krav til 

revisor, samt restriktioner i forhold til revisors udbud af produkter, som revisor er direkte forvalter 

eller administrator af, og som er videreudviklet i ISA’erne. Revisorloven sigter derimod bredt på 

kvalitetssikring indenfor revisionsbranchen, herunder en høj grad af sikring af tiltag til imødegåelse 

af besvigelsesforekomster. 

 

ISA 240 er en konkretisering af de etiske og ukonkrete krav revisorloven stiller til revisionspraksis. 

ISA 240 er principielt udarbejdet af revisionsbranchen selv, men i praksis udarbejdet af den 

internationale revisororganisation IAASB. Desuden er revisorloven og ISA 240 forbundet via 

begrebet ”god revisorskik”, som loven foreskriver og ISA 240 er udtryk for. Den juridiske 

konstruktion af ansvarskravene til revisorrollen er svag på den måde, at de direkte krav til 

revisionspraksis er formuleret i etiske og fortolkningsmulige begreber, men stærk på den måde, at 

de indirekte krav til set-up’et eller rammen omkring revisionspraksis er diversificerede, høje og 

konkrete. Som nævnt forudsættes revisor også underlagt ISA 240 i kraft af sit tilhørsforhold til 

revisorstanden. ISA 240 kan ikke være juridisk bindende på samme måde, som revisorloven, men er 

måske ikke mindre virkningsfuld i kraft af dens socialt betingede eksistens (se afsnit 2.2). 

 

Ifølge ISA 240 opdeles ansvaret for forebyggelse og opdagelse af besvigelser i et hovedansvar, som 

påhviler virksomhedens ledelse og et underforstået biansvar, som ikke yderligere ekspliciteres. I 

afsnit 3.8 konkluderes det, at revisor ud fra en logisk slutning måtte bære dette biansvar på 

baggrund af, at han / hun er den eneste, der er involveret i regnskabsaflæggelsen udover ledelsen, 

men også at denne konklusion bygger på antagelser eller underforståethed. Revisors implicitte 

biansvar for opdagelse af besvigelser konkluderes at være revisors opfyldelse af kravene i ISA 240. 

Revisors iboende begrænsninger i forhold til opdagelse af besvigelser (se afsnit 3.3.3) må opfattes 

som et argument for, at revisor ikke eksplicit stilles til ansvar for opdagelse af besvigelser ifølge 

ISA 240. Revisionshandlingerne, som de er sat op i ISA 240, inklusive vejledningerne og bilagene 

er grundige og inkluderer viden fra forskning på området. Formen i ISA 240 er dog tjeklisteagtig og 

genererer på den baggrund en unuanceret formidling af vidensfeltet. 

 

På baggrund af den tætte overensstemmelse mellem hovedtendenserne i danske reguleringer og 

amerikanske reguleringer, og med forbehold for forskelle, som ikke falder herind under, er det ikke 
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denne afhandlings opfattelse, at det juridiske revisoransvar i forhold til besvigelser i USA adskiller 

sig væsentligt fra samme revisoransvar i Danmark. Forskel mellem USA og Danmark viser sig dog 

i ledelsesstrukturen, som i Danmark er tostrenget, imod USA’s enstrengede ledelsesstruktur. Ifølge 

agent / principal-teorien indvirker den forskel ikke på revisors rolle og ansvar overfor 

generalforsamlingen eller aktionærerne.   

   

I forhold til CFE-teorien, bygges overvejende på humanistiske tilgange efter princippet om, at man 

har større chancer for at vinde, hvis man kender sin modstander, som i besvigelsessager er 

overtræderen. Dersom certificerede besvigelsesefterforskere har specialiseret sig indenfor 

besvigelsesefterforskning forudsætter denne afhandling, at den viden, som er forbundet hermed, har 

validitet. Denne antagelse bakkes op af indholdet i bilagene til ISA 240, som indeholder en del af 

denne viden.  

    

Hovedtendensen i teorierne handler om at forstå de mennesker, som begår besvigelser, dog 

anerkendes og anvendes mange forskellige metoder til bekæmpelse af besvigelser samlet set. 

Teorierne gennemlever et historisk udviklingsforløb, som starter med at anerkende miljø frem for 

arv, som udløsende kriminel adfærdsfaktor. Sutherland siger i første halvdel af det 20. århundrede, 

at kriminel adfærd er tillært i det nære sociale miljø. Wells siger i 2011, at effektiv forebyggelse af 

besvigelser går gennem uddannelse af virksomhedens medarbejdere i ”anti-fraud”, og hermed 

lægger begge teoretikere sig opad Foucaults tanker om at viden og socialitet former et menneskes 

identitet og selvopfattelse.  

 

Cresseys teori i form af besvigelsestrekanten har vundet stor udbredelse, idet den er at finde i ISA 

240. Revisor skal dermed direkte forholde sig til den humanistiske tilgang til 

besvigelsesefterforskning, som besvigelsestrekanten er udtryk for, og indarbejde denne i 

revisionshandlingerne. Begrebet om retfærdiggørelse, som Cressey tilfører teoriforløbet, er blevet 

videreudviklet af Hollinger – Clark studiet. Her konkluderes, at graden af besvigelsesforekomst i en 

virksomhed bestemmes på direktionsgangen. At medarbejdere som udgangspunkt lægger ud med at 

bidrage positivt til arbejdspladsen eller virksomheden, men ikke møder påskønnelse eller 

anerkendelse hverken lønmæssigt eller på anden måde, til gengæld. Denne faktor betragter Wells 

også som en væsentlig faktor til besvigelser.  
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Mange af de faktorer til bekæmpelse af besvigelser, som CFE-teorien omhandler, er indbefattet i 

bilagene til ISA 240, for revisor at benytte som advarselslamper i forhold til besvigelser i 

revisionshandlingerne. Ifølge Wells er et par af de metoder revisor mere direkte kan benytte til 

forebyggelse og opdagelse af besvigelser, at foretage overraskelsesrevisionshandlinger, samt at 

synliggøre sine revisionshandlinger. Wells argumenterer for at revisionshandlinger, som ikke er 

synlige for medarbejderne ingen afskrækkende eller forebyggende effekt har.  

 

I lighed med ISA 240 opdeler Wells således det at forebygge og opdage besvigelser i en 

ledelsesrelateret del og en revisorrelateret del. Den ledelsesrelaterede del er markant mere effektfuld 

end den revisorrelaterede, hvilket bakkes op af argumentet fra afsnit 4.4 og 4.5.2, om at den 

eksterne revision i praksis generelt overvurderes som ”anti-fraud”-faktor. På baggrund af CFE-

teorien kan ikke identificeres afgørende, ukendt viden for revisor i forhold til bekæmpelse af 

besvigelser, sammenlignet med den i ISA 240 indbefattede viden. Derimod er den teknisk, 

instrumentale formidling af ISA 240 hæmmende for forståelsen. Indholdet af bilagene i ISA 240, 

som dækker over det samme vidensfelt, som CFE-teorien gør, har hermeneutisk oprindelse, hvorfor 

mange nuancer går tabt ved den tjeklisteagtige og kortfattede formidling. Det vurderes derfor, at 

værdifuld viden for revisor kan gå tabt på grund af formidlingsformen i ISA 240. Hertil kommer 

placeringen af CFE-materialet i bilagene, som sender et signal om uvæsentlighed. I denne 

afhandling er dette materiale indeholdt i selve teksten, for at sende det modsatte signal.   

 

Samfundsfilosofisk præsenteredes Michel Foucault og Jürgen Habermas som repræsentanter for den 

tredje erkendelsesinteresse. Foucault og Habermas beskæftiger sig med mange af de samme 

begreber som rammebetingelser for demokratiet, men er også væsensforskellige i deres opfattelse af 

det sociale liv. Begge tænkere ser politisk indhold, som et resultat af bottom-up-magt, og Foucault 

ser også politisk proces, som et resultat af bottom-up-magt, mens Habermas ser politisk proces, som 

et resultat af top-down-magt.  

 

Ifølge Foucault bliver samfundet altså styret ”nedefra”, som et resultat af decentrale magtstrukturer, 

som (igen) interagerer med viden. Demokratiet udfolder sig via disse strukturer, som tillader 

mennesket at kæmpe for egen interesse, og på den måde bliver et udtryk for demokrati. I 

modsætning til Foucault er Habermas meget optaget af etikkens betydning for det sociale liv. For 

Habermas legitimerer de demokratiske processer statens suverænitet og dermed lovens suverænitet. 
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Ligeledes er loven et udtryk for den etik i samfundet, som skal sikre den enkelte lige retfærdighed, 

herunder demokratiske rettigheder. 

 

De to måder at opfatte samfundet på strider mod hinanden, men alligevel er både den etiske 

konsensus og individers interessekonflikter repræsenteret side om side i samfundet. Således bygger 

revisorloven både på etik og interessekonflikter. Det falder ikke indenfor nærværende afhandlings 

problemfelt, at formidle egentlig kritik af Foucault henholdsvis Habermas, men udelukkende at 

holde deres respektive ræsonnementer op mod revisors rolle og ansvar i forhold til besvigelser. 

Efter Foucault’s opfattelse er revisor i kraft af sin tilegnede viden magtgenererende i højere grad 

end loven, i hvilket lys selvregulering indenfor revisorbranchen er naturlig. Revisor definerer på 

baggrund af sin viden selv sin rolle og sit ansvar i forhold til besvigelser. Som konsekvens heraf 

kan man også se de etiske dele af revisorloven, som står åben for fortolkning af branchen selv.  

 

Efter Habermas’s opfattelse skal etikken, som her er synonym med loven sikre retfærdighed, som 

igen her må være synonym med bekæmpelse af besvigelser. Da Habermas ser konsensus omkring 

loven som centralt, og revisorlovens formål i væsentlighed er at bekæmpe besvigelser, må kunne 

konkluderes at bekæmpelse af besvigelser ifølge Habermas er en del af revisors rolle og ansvar.  

 

Som en konsekvens heraf må Habermas’s logik bakke offentlighedens forventning til revisor op (se 

afsnit 1.1), og på den måde kommer Habermas til at repræsentere offentligheden, og Foucault 

revisor i forbindelse med forventningskløften. Heraf følger også, at der ikke er noget entydigt svar 

på hvad revisors rolle og ansvar er i forhold til besvigelser, men at svaret enten beror på 

samfundsfilosofisk synsvinkel eller at svaret indeholder flere facetter samtidig. Revisors rolle og 

ansvar i forhold til besvigelser er hermed mere et tema for diskussion end et spørgsmål og et svar.        

 

 

 

 

 

 



Cand.merc.aud.                                                                                      Kandidatafhandling, dec. 2011                                                                    

 75 

5.2 Perspektivering  
I forlængelse af diskussionen i afsnit 5.1 om revisors juridiske ansvar i forhold til besvigelser kan 

rejses kritik af det etiske element i revisorloven. Den etiske præmis i lovgivningen kan forklares ved 

hjælp af Habermas’ idealverden, som netop kritiseredes for ikke at være kompatibel med 

virkeligheden. På samme måde kan de etiske krav til revisor kritiseres for ikke at være kompatible 

med virkeligheden. Dette synspunkt bakkes op af den logik, som relaterer de etiske krav til 

forventningskløften. Forventningskløften kan altså skyldes et lovgrundlag, som hviler på 

urealistiske præmisser.  

 

I forhold til revisorloven mere generelt kunne man med afsæt i Foucaults argumentation stille 

spørgsmålstegn ved selve lovens berettigelse. I kraft af revisors uddannelse og tilhørsforhold til 

branchens samlede erfaringsmateriale i øvrigt, ville revisor være ligeså kompetent til at forvalte 

revisionen uden revisorloven, som under revisorloven. . Som konsekvens heraf ville revisor indtage 

en ny rolle, uden lovens magtmanifestation og uden den tilknyttede modstandsmekanisme (se afsnit 

2.2). Hermed ville revisor være uden mulighed for at fraskrive sig ansvar med reference til loven. 

Revisor ville måske også i højere grad føle sig motiveret til at påtage sig et større ansvar overfor 

bekæmpelse af besvigelser. På den måde kan samfundshensynet, udtrykt ved revisorloven, og 

argumenteret for af Habermas, i virkeligheden udgøre en forhindring for sig selv.  

        

Med reference til Foucaults og Habermas’s tilgange til magtregulering, kan argumenteres for, at 

samfundshensynet, som det i dag er udtrykt i revisorloven ender ”mellem to stole”, mellem ikke at 

eksplicitere revisors ansvar i forhold til besvigelser, og revisors mulighed for i fejlslagne 

situationer, at påberåbe sig at have handlet i overensstemmelse med loven. 

 

I et scenario med selvregulering indenfor revision og fravær af revisorloven, kunne man også 

forestille sig et offentligt revisorkorps, som supplement til de private revisionsudbydere. Med 

offentlige revisorer til at varetage revisionspåtegningsopgaverne for de kunder, som i dag er 

omfattet af revisorloven, ville de private revisorer kunne tilbydes friere rammer på markedet, uden 

at komme i konflikt med samfundshensynet. En offentligt ansat og aflønnet revisor ville i højere 

grad forventes at være loyal overfor sin arbejdsgiver, end en privat revisor ville forventes at sætte 

etisk adfærd højere end sin egeninteresse i en interessekonflikt (se afsnit 2.2). Et sådant scenario er 

selvfølgelig væsensforskellig fra praksis anno 2011, og ville kræve grundige forundersøgelser.  
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I forbindelse med kritikken af revisorloven kan man også stille spørgsmålstegn ved tilblivelsen af 

Sarbanes Oxley Act, der influerede revisorloven. Man kan stille spørgsmålstegn ved de 

undersøgelser, der lå til grund for udviklingen af Sarbanes Oxley Act, idet hverken Sarbanes Oxley 

Act eller revisorloven tilsyneladende har forhindret efterfølgende skandaler. Disse høringer (se 

afsnit 3.4.2) kan have været partiske (Enron-skandalen forårsagede chok i hele verden) og udført i 

et tidsmæssigt og metodemæssigt utilstrækkeligt omfang. En undersøgelse af disse høringer, som 

baggrund for indførelsen af Sarbanes Oxley Act ville bidrage til en yderligere belysning af 

problematikken om besvigelser og den tilknyttede lovgivning. 

 
Mindre vidtgående, og holdt i en dansk kontekst, leder CFE-teorierne til en mere generel diskussion 

af hvordan begrebet besvigelser opfattes. Den danske straffelov definerer besvigelser som 

kriminelle, strafbare handlinger, og revisorlovens og Isa’ernes hovedsigte er bekæmpelse af 

besvigelser, til trods for en svag formulering visse steder, som argumenteret for i afsnit 5.1. Ifølge 

Wells’ fremstilling af fænomenet, er besvigelser uanset metode og omfang af skadelig og negativ 

karakter. Wells påpeger også, det af andre personer fremførte synspunkt, at besvigelser af mindre 

omfang udligner uretfærdigheder og udbyttende forhold på arbejdspladser. Om eller hvordan dette 

synspunkt kan sammenkædes med væsentlighedsbegrebet i ISA 240, kan ikke dokumenteres ud fra 

nærværende arbejde, men det indikerer et behov for en diskussion af tolerancetærsklen overfor 

besvigelser i Danmark. Ifølge den internationale undersøgelse ”Report to the Nations on 

occupational fraud and abuse” bliver fem procent af virksomhedernes omsætning omdirigeret, og 

det er ikke sandsynligt, at dette foregår efter retfærdighedens principper.      
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Forkortelser  
I afhandlingen er anvendt følgende forkortelser:  
 

ACFE: Association of Certified Fraud Examiners  

CFE: Certified Fraud Examiner, oversat til certifiseret besvigelsesefterforsker  

                             IAASB: International Auditing and Assurance Board  

                             ISA: International Standard on Auditing (udstedt af International Auditing and assurance Standard 

Board)  

SEC: Securities and Exchange Commission 

SOX: Sarbanes Oxley Act 

SAS: Statement on Auditing Standards  

PCAOB: Public Company Accounting Oversight Board 
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